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Pozdravni nagovor
ob 20-letnici delovanja Društva
bolnikov s krvnimi boleznimi
Pozdravni nagovor ministrice za zdravje R Slovenije Milojke Kolar Celarc na slavnostnem
srečanju ob 20-letnici Društva bolnikov s krvnimi boleznimi v Kulturnem domu Mengeš.
Spoštovane dame in gospodje, cenjeni udeleženci današnjega svečanega srečanja ob
20-letnici delovanja Društva bolnikov s krvnimi boleznimi, v čast mi je, da vas lahko
pozdravim ob tako pomembnem mejniku, kot ga je doseglo humanitarno Društvo bolnikov
s krvnimi boleznimi in ki mu že vrsto let predseduje gospa Majda Slapar.
Društvo je bilo formalno ustanovljeno leta 1995 z namenom pomoči vsem bolnikom, ki so
jih prizadele krvne bolezni, vključno s tistimi krvnimi boleznimi, ki jih danes uvrščamo med
redke ali rakave bolezni. Ob koncu lanskega leta je Društvo štelo skoraj 500 članov in tako sodi
med največja humanitarna društva v Sloveniji, obenem pa ste včlanjeni v evropsko združenje
društev bolnikov z redkimi boleznimi EURORDIS, ki povezuje preko 30 milijonov bolnikov.
Namen društva je medsebojna podpora bolnikom in njihovim svojcem, informiranje o
boleznih, zdravljenju ter tudi o pravicah na področju zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja
obenem pa tudi organizacija strokovnih srečanj ter izdaja številnih tiskanih materialov. Društvo
je unikatno v tem, da svojim članom nudi tudi več socialnih programov, vključno s finančno
pomočjo ter sofinanciranjem zdraviliškega zdravljenja ter posledic zdravljenja s presaditvijo
krvotvornih matičnih celic, kar je zagotovo še kako dobrodošlo v času krize.
Medsebojna pomoč bolnikov že več let poteka tudi v obliki programa Bolnik bolniku, ki ga
izvajajo članice društva in se izvaja v ob bolniških posteljah Univerzitetnega kliničnega centra
Ljubljana ter s katerim se na sočuten in človeški način že takoj na začetku bolnišničnega
zdravljenja razrešujejo problemi in stiske bolnikov s krvnimi boleznimi.
Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi se je posebej izkazalo na področju redkih bolezni.
V letih 2012, 2013 in 2014 ste samostojno organizirali srečanje ob dnevu redkih bolezni in
že takrat povezali društva za redke bolezni ter stroko na zanimivem in poučnem dogodku,
na katerega ste povabili vse ključne deležnike. Tudi pri pripravi prve nacionalne konference
ob dnevu redkih bolezni v letošnjem letu, ste ob Ministrstvu za zdravje in Univerzitetnem
kliničnem centru Ljubljana nastopili kot soorganizator ter bistveno pripomogli k uspehu
srečanja.
Društvo se je aktivno vključilo tudi v osnovanje krovnega Združenja za redke bolezni
Slovenije, katerega podpredsednica je vaša gospa Majda Slapar.
V imenu Ministrstva za zdravje bi se rada zahvalila Društvu bolnikov s krvnimi boleznimi
in še posebej predsednici društva gospe Majdi Slapar za vaše predano, nesebično,
humanitarno in tudi vizionarsko delo.
Ministrstvo za zdravje je bilo v lanskem in tudi v letošnjem leto zelo aktivno na področju
redkih bolezni, saj je aktivno pristopilo k implementaciji Načrta dela na področju redkih
bolezni. V ustanavljanju je Nacionalna kontaktna točka za redke bolezni pri Pediatrični
kliniki UKC Ljubljana, namenjena tako bolnikom z redko boleznijo, kot tudi njihovim svojcem
ter strokovnim delavcem.
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Verjamem, da bo prišla prav tudi bolnikom s krvnimi boleznimi ter da boste tam našli
morda podporo ter zanimive ter koristne informacije, ki vam bodo olajšale življenje.
Zaključila bi s sloganom, ki še kako opiše pot do uspeha na področju redkih, pa tudi
krvnih bolezni: »Skupaj smo močnejši«. Naj tako tudi ostane.
V nadaljevanju vam želim uspešno in tvorno srečanje ter članom Društva bolnikov s
krvnimi boleznimi še enkrat izrekam iskrene čestitke ob tem pomembnem jubileju.
Milojka Kolar Celarc,
ministrica za zdravje Republike Slovenije
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Popotnica ob 20-letnici
delovanja Društva bolnikov s
krvnimi boleznimi
Ustanovitev Društva bolnikov s krvnimi
boleznimi leta 1995
je v mojem življenju
neposredno povezana in se vrača še 10 let nazaj
v leto 1985, ko sem zbolela za akutno mieloično
levkemijo (AML), in leto 1986, ko sem imela
sorodno presaditev kostnega mozga v londonski
bolnišnici The Royal Free Hospital. Ves postopek
od postavitve diagnoze do uspešne ozdravitve
sem opisala v knjigi Zgodbe iz šestega nadstropja,
ki smo jo v Društvu bolnikov s krvnimi boleznimi
izdali novembra 2013.
Kako velik pomen ima društvo lahko za bolnike,
ki so zboleli za eno od krvnih bolezni in njihove
svojce spremljam že od dneva, ko sem zbolela
sama. Kljub temu, da pred 30 leti ni bilo društev
bolnikov, ki bi bolnikom s krvnimi boleznimi dajali
pomoč in oporo, sem vedela že takrat, da je pomoč
nekoga, ki je sam zbolel, se zdravil, šel skozi ves
postopek dolgotrajnega zdravljena in se uspešno pozdravil velikega pomena, da tovrstno
sodelovanje samo še dopolni strokovno medicinsko zdravljenje, bolnik pa v sobolniku najde
moč, upanje, vero in pogum za naprej.
Tako sem že v svoji zgodbi opisala, kako zelo sem si v času zdravljenja na Kliničnem oddelku
za hematologijo UKC Ljubljana želela spoznati nekoga, ki je ravno tako zbolel kot jaz, šel skozi
ves postopek zdravljena in se uspešno pozdravil. Zdravniki in medicinske sestre so ves čas
skrbeli za nas in nas tudi obveščali o svojih izkušnjah z bolniki, a to ni bilo tisto, kar sem si želela.
Takrat sem si prvič zamislila, kako bi bilo lepo, če bi imeli možnost pogovora z bivšim bolnikom
o vseh tistih stvareh, o katerih se ne moreš pogovoriti z nikomer drugim. Ne gre za nezaupanje
svojcem, sploh pa ne medicinskemu osebju, enostavno moraš razumeti situacijo, ki si jo sam
doživel, razumeti moraš vse strahove, ki bolnika obdajajo v času dolgotrajnega zdravljenja.
Ponovno sem začela o tem razmišljati v londonski bolnišnici, kjer sem zdravljenje s
sorodno presaditvijo kostnega mozga v letu 1986 nadaljevala. Po dobrih treh tednih po
presaditvi me je prosil moj zdravnik dr. Grant Prentice, če bi se bila pripravljena pogovoriti
z angleškim bolnikom, ki se je pripravljal na presaditev kostnega mozga in ga je bilo
postopka izredno strah. Prepričan je bil, da tega ne bo preživel. Z veseljem sem se odzvala
povabilu in bila presenečena sama nad seboj, s koliko poguma v sebi sem tako bolniku kot
njegovi ženi odgovarjala na vsa zastavljena vprašanja. Ko je bolnik videl, da sem prišla v
tujino iskat novo zdravje, da sem preživela sam postopek presaditve, da sem polna planov
za naprej, sem čutila, kako se njegov strah maje, kako so se njegove oči zarosile ob dejstvu, v
kar sem prepričana, da ima tudi on veliko možnosti za preživetje. Kasneje sem izvedela, da
je bila presaditev uspešno opravljena.
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Pogovori z bolniki, ki so se zdravili na Kliničnem oddelku za hematologijo UKC Ljubljana,
so se zelo hitro nadaljevali, čim sem po šestih mesecih zdravljena zapustila londonsko
bolnišnico in se vrnila domov. Vse večkrat me je poklical moj zdravnik hematolog prim.
Jožef Pretnar, dr. med. in me vprašal, če se lahko pogovorim z določenim bolnikom. Takrat
še nismo imeli Društva bolnikov s krvnimi boleznimi, zato so bolniki začeli prihajati k meni
domov. Moj dom je postal za veliko od njih, ki so se soočili 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 vse, ki so prihajali in kar nekaj od njih je danes članov našega društva. To
so bili prvi začetki društva. Kot pravijo, da dober glas seže v deveto vas, so se začeli javljati
tudi starši, katerih otroci so ravno tako zboleli za eno od krvnih bolezni in so se zdravili
na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana. Začela sem z obiski na Pediatrični kliniki, kjer sem se
srečavala tako s starši kot njihovimi otroki. Zelo mi je bilo hudo, ko sem spremljala bolnega
otroka, ki se velikokrat seveda zaradi svoje starosti sploh ni zavedal resnosti situacije ter
njihove trpeče starše. Zato ni bilo ovir, da se ne bi kadar koli odzvala prošnji za obisk v
upanju, da jim bo mogoče moja bolezenska izkušnja z uspešno ozdravitvijo pomagala pri
premagovanju lastnih težav.
Stvari pa so šle dalje. Zelo sem bila vesela, ko sem ugotovila, da o pomoči bolnikom ne
razmišljam samo jaz, temveč nas je bilo kar nekaj, vsak zase. Tudi na Kliničnem oddelku
za hematologijo UKC Ljubljana se je vse večkrat pojavljala težnja po ustanovitvi društva
bolnikov, ki bi se nesebično vključilo v proces zdravljena bolnikov in sodelovalo pri pomoči
bolnikom in njihovim svojcem. Na predlog Erike Pertinač, bivše bolnice in članice našega
društva, ter še veliko somišljenikov, je bila dana pobuda za ustanovitev Društva bolnikov s
krvnimi boleznimi.
Tako smo po vseh pripravah 13. 12. 1995 ustanovili Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi.
Snega je bilo do kolen, ko smo se desetčlanska ekipa v sestavi: 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 iz UKC Ljubljana odpravili
peš k notarju na Tavčarjevo ulico v Ljubljani, kjer smo registrirali podpise in oddali vlogo
za registracijo društva. Bili smo polni idej o pomoči bolnikom, vsak zase je bil pripravljen
storiti prav vse, da bi olajšali bolnikom težave, s katerimi smo se tudi sami v času zdravljenja
srečevali. Kajti resnično vemo samo mi bolniki, kaj pomeni zboleti za zelo hudo boleznijo,
kakšni občutki te obdajajo, koliko strahu se kar naenkrat pojavi in koliko vprašanj se ti
poraja, na katere velikokrat ni odgovora.
Aktivno v delo društva pa se je vključilo tudi medicinsko osebje Kliničnega oddelka za
hematologijo UKC Ljubljana ter samo vodstvo UKC Ljubljana. Za prvo predsednico društva
smo imenovali Darijo Jakelj.
Prva skrb nam je bila pomoč bolnikom, ki so odhajali na nesorodno presaditev kostnega
mozga v tujino, saj se v tistem času presaditve kostnega mozga in matičnih celic v Sloveniji še
niso opravljale. Tako smo tesno navezali stike s takratno jugoslovansko ambasado v Londonu
ter ZZZS. V veliko pomoč smo bili tudi tisti člani društva, ki smo sami imeli presaditev v
Londonu, ter Slovenci, ki so živeli v Londonu in so bili pripravljeni pomagati. Iz dneva v dan
so se začele kazati velike potrebe članov društva in tudi ostalih bolnikov, ki so se zdravili
za eno od krvnih bolezni po medsebojnem povezovanju, druženju, informiranju bolnikov o
bolezni ter zdravljenju, o pomoči svojcem ter čustveni opori v času zdravljena. Članstvo v
društvu je zelo hitro naraščalo, iz dneva v dan so se kazale nove potrebe po sodelovanju z
bolniki, vse več svojcev bolnikov se je začelo zanimati o bolezni ter naših izkušnjah v želji, da
bi znali svojim najdražjim kar se da dobro stati ob strani ob dejstvu, da je bolezen prizadela
tudi njih.
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In začele so se tkati skrite prijateljske vezi med nami. Kar naenkrat smo začutili, koliko
skupnega imamo, kako veliko nam pomeni medsebojno druženje, koliko vprašanj smo si
lahko zastavljali brez zadreg, ko smo ugotovili, da tu lahko vedno najdemo pomoč in oporo,
predvsem pa, da nismo edini; in ko se danes ozrem nazaj vem, da nam je bolezen prinesla
veliko spoznanje, kaj je resnično pomembno v življenju, kajti šele sedaj znamo ceniti prave
vrednote.
Kot soustanoviteljica Društva bolnikov s krvnimi boleznimi, podpredsednica in tajnica
do leta 2008, ko smo nepričakovano in mnogo prezgodaj zgubili prvo predsednico Darijo
Jakelj, sem prevzela vodenje društva, ki ga opravljam še danes. Kot aktivna članica od vsega
začetka še toliko bolj spremljam pomen dela v društvu, predvsem pa rezultate dolgoletnega
dela. V vseh dvajsetih letih delovanja društva sem ugotovila, kako resnično velik pomen
ima delo v društvu bolnikov z bolniki, kolikokrat je prav društvo pripomoglo k reševanju
ne samo stisk bolnikov in njihovih svojcev, temveč tudi ključnih problemov pri samem
zdravljenju bolnikov, ko so se še le-ti zdravili v za sedanje čase v povsem neprimernih
bolniških sobah. Nesebično smo s strokovnjaki sodelovali tako pri rehabilitaciji bolnika
po zaključku zdravljenja in ponovni vključitvi v delovni proces, priznanju stopne telesne
okvare zaradi posledic zdravljenja, predvsem pa bolniku stopili nasproti, mu stali ob strani
ves čas zdravljenja, ga informirali o njegovi bolezni z vodniki za bolnike in mu pomagali v
času rehabilitacije tako na delovnem, finančnem in socialnem področju.
In kot sem v uvodnem delu opisala svoje želje o pomoči sobolnika, so sedaj te želje
vsem bolnikom, ki se zdravijo na KOH UKC Ljubljana ter njihovim svojcem s strani Društva
bolnikov s krvnimi boleznimi tudi omogočene. Že sedmo leto je predstavnik našega društva,
bivši bolnik, vsak četrtek vse leto v popoldanskem času prisoten na Kliničnem oddelku za
hematologijo in takrat imajo vsi bolniki in njihovi svojci, ki si to želijo, možnost pogovora z
bivšim bolnikom. Ravno tako smo informacijo o možnosti dostopa do informacij od bivšega
bolnika poslali po vseh bolnišnicah po Sloveniji, kjer se zdravijo bolniki s krvnimi boleznimi.
Tudi članstvo društva je na državni ravni, saj združujemo bolnike iz vse Slovenije. Iz začetnih
desetih članov, nas je danes blizu petsto.
Vse rezultate dvajsetletnega neumornega dela in prizadevanja članov upravnih odborov
društva, strokovno medicinskega osebja, velikega števila posameznikov, podpornikov
društva, želimo predstaviti v Almanahu ob 20-letnem delu Društva bolnikov s krvnimi
boleznimi.
Želimo povedati, da nikoli ni tako hudo, da ne bi bilo lahko še huje, in da nikoli tako dobro,
da ne bi bilo lahko še bolje, da smo člani društva, bolniki in bivši bolniki predvsem ljudje,
ki se nismo ustrašili težke bolezenske izkušnje, da smo verjeli v zdravnike in medicinske
sestre, verjeli v možnost ozdravitve in predvsem verjeli vase, da nam bo uspelo ob pomoči
vseh tistih dobrih ljudi, ki so nam ves čas stali ob strani, tudi s pomočjo članov DRUŠTVA
BOLNIKOV S KRVNIMI BOLEZNIMI.
Majda Slapar, predsednica društva
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Zahvala
Ob 20-letnici delovanja Društva bolnikov s krvnimi boleznimi bi se rada iskreno zahvalila
vsem članom upravnih organov društva, ki so bili v vseh letih delovanja društva nesebično
pripravljeni sodelovati pri izvajanju programov društva, s svojimi idejami in znanjem pa
nadgraditi vrednote in pomen društva.
Posebna zahvala gre članom Izvršnega odbora društva: prim. Jožefu Pretnarju, dr. med.,
strokovnemu članu, Marjani Božjak, podpredsednici in tajnici, Mihaeli Uhan, blagajničarki,
in Matjažu Jurci, članu, za dolgoletno neumorno sodelovanje in pomoč pri soustvarjanju
društva. Iskrena hvala strokovnemu sodelavcu Jožetu Uhanu za urejanje spletne strani
in facebook strani ter fotografu društva in vsem tistim aktivnim članom društva, ki so
nam iz leta v leto organizirali prečudovite izlete po Sloveniji. Zahvala dolgoletnem članu in
blagajniku Izvršnega odbora društva Miranu Ohnjecu.
Velika zahvala gre zdravnikom Kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana za
nesebično strokovno pomoč pri soustvarjanju vodnikov za bolnike, izvedena strokovna
predavanja ter stalno pripravljenost za sodelovanje, posebno še predstojniku KOH UKC
Ljubljana prof. dr. Petru Černelču, dr. med., prim. Jožefu Pretnarju, dr. med., in prof. dr. Samu
Zveru, dr. med. Zahvala tudi doc. dr. Urošu Mlakarju, dr. med., mag. Mojci Modic, dr. med.,
doc. dr. Ireni Preložnik Zupan, dr. med., doc. dr. Dušanu Andoljšku, dr. med., doc. dr. Matjažu
Severju, dr. med, Matevžu Škergetu, dr. med., Karli Rener, dr. med., vsem medicinskim sestram
na KOH UKC Ljubljana za dobro dolgoletno sodelovanje, predvsem pri izvajanju društvenega
programa: Bolnik bolniku, pomoč in podpora, zahvala glavni sestri Alenki Dobrovoljc, dipl,
m.s., Ireni Katji Škoda Goričan, dipl. m. s., Metki Mlekuž, dipl. m. s., Branki Založnik, dipl. m. s.
Za dolgoletno dobro sodelovanje se zahvaljujemo tudi prof. dr. Janezu Jazbecu, dr. med.,
predstojniku hemato-onkološkega oddelka in glavni sestri Marjanci Rožič, dipl. m. s. na
Pediatrični kliniki UKC Ljubljana in vsem drugim zdravnikom in medicinskim sestram, ki so
v vseh letih delovanja društva s svojim sodelovanjem prispevali k boljšim uspehom društva.
Zahvala vsem podpornikom društva, ki so v 20 letih vsak po svojih močeh pripomogli, da
smo v društvu lahko izvajali vse programe delovanja, jih gradili, nadgradili in dopolnjevali.
Prva zahvala gre Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS – FIHO,
ki od same ustanovitve pred 17 leti sofinancira določene programe društva. V nadaljevanju
se iskreno zahvaljujemo vsem donatorjem in sponzorjem, ki so s svojimi sredstvi omogočili
nemoteno delovanje društva: Celgene, Novartis, Janssen- framacevtski del, Johnson & Johnson,
Roche, KRKA, Alexion, Genzyme, Schering-Ploug, Novo Nordisk, Takeda, Pfizer, Sanofi-Aventis,
Institut RS za rehabilitacijo Ljubljana, Občina Mengeš, Občina Jesenice, Odvetniška pisarna
BVH Domžale, Enerkon, Elform, Fructal, Dana, Semenarna d.d. Kalia ter številni posamezniki,
ki so s svojimi prispevki pomagali k še uspešnejšemu delu društva.
Izid almanaha ob 20-letnem delovanju Društva bolnikov s krvnimi boleznimi so
omogočili: Fundacija FIHO, Celgene, KRKA, Roche, Novartis, Občina Mengeš, za kar se jim
iskreno zahvaljujemo.
Hvala vsem, ki ste na kakršen koli način pripomogli k uspešnemu 20-letnemu delu
Društva bolnikov s krvnimi boleznimi.
Majda Slapar, predsednica društva
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Osebna zahvala
Pred 30 leti, leta 1985 sem zbolela za akutno mieloično levkemijo. Zdravljenje sem
začela na Kliničnem oddelku za hematologijo UKC Ljubljana in ga v naslednjem letu 1986
nadaljevala s presaditvijo kostnega mozga sorodnega darovalca sestre Irene v londonski
bolnišnici The Royal Free Hospital.
V času zdravljenja na Kliničnem oddelku za hematologijo UKC Ljubljana, ki ga je vodil prof.
dr. Jože Bohinjec, dr. med., sem začela spoznavati zdravnike hematologe, ki so se neumorno
trudili z menoj in poizkušali rešiti moje mlado življenje. Tako sem spoznala prim. Jožefa
Pretnarja, dr. med., ki je postal moj zdravnik in je to še danes, prof. dr. Petra Černelča, dr.
med., doc. dr. Dušana Andoljška, dr. med., doc. dr. Uroša Mlakarja, dr. med. in nepozabne
medicinske sestre Marijo Mausar, Tanjo Rakovec in Katjo Dolenc. Ves čas zdravljenja so mi
neumorno stali ob strani, me spodbujali in mi pomagali ne samo kot zdravniki in medicinske
sestre, temveč tudi kot ljudje, ki so razumeli globoko bolečino bolnika in se trudili narediti
vse, kar je bilo v njihovi moči.
Z vsemi temi zdravniki sedaj, po 30 letih zdravljenja aktivno sodelujem v Društvu bolnikov
s krvnimi boleznimi, ki smo ga pred 20 leti ustanovili prav zato, da bi bilo bolnikom, ki so se
začeli zdraviti za eno od krvnih bolezni lažje, kot je bilo nam.
Za vse dobro, kar so vsi ti zdravniki in medicinske sestre naredili v času mojega
zdravljenja pred 30 leti na Kliničnem oddelku za hematologijo UKC Ljubljana in v londonski
bolnišnici The Royal Free Hospital in kasneje v mojem življenju, se iskreno zahvaljujem. So
stvari, ki se nikoli ne pozabijo, ostanejo v trajnem spominu, slabi trenutki zbledijo in dobri
dobijo veličino.
Iskrena hvala tudi takratnemu predstojniku prof. dr. Jožetu Bohinjcu, dr. med., in
prof. dr. Igorju Muzloviču, dr. med., s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v
Ljubljani.
Majda Slapar
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Almanahu na pot
Letos praznujemo 20-letnico ustanovitve Društva
bolnikov s krvnimi boleznimi. Okrogle obletnice so
priložnost, da pogledamo na prehojeno pot pa tudi
čas za razmislek, kako naprej, je to.
Ko tako prelistavam almanah, se spominjam
naših prvih, neformalnih srečanj, na katerih smo
na pobudo gospe Erike Pertinač začeli razmišljati
o ustanovitvi Društva, in našega navdušenja, ko
smo prejeli potrdilo, da je Društvo registrirano.
Seveda pa so se pojavile tudi prve skrbi, kako delati
naprej. Takrat so bili predpisi in zakoni relativno
enostavni, tako da smo, popolni amaterji na tem
področju, lahko uspešno delovali. Pri tem nam je bil
v veliko pomoč prof. Faganel, predsednik Društva
hemofilikov Slovenije, ki je imel veliko izkušenj
ob ustanavljanju in dolgoletnem uspešnem
delovanju njihovega Društva. S širitvijo programov
našega Društva in vključitvijo v program FIHO so
se pojavljale vedno nove zahteve, ki pa smo jih in jih še vedno rešujemo sami, izjema je le
računovodstvo. Iz almanaha je lepo razvidno, kaj vse smo v Društvu v teh dveh desetletjih
naredili. Zunanji opazovalec ali bralec bi ugotovil pri hitrem branju, da smo imeli vsako leto
skupščino, prednovoletno srečanje pa nekaj srečanj oziroma izletov. Pri podrobnejšem branju
pa bo lahko spoznal, koliko ur, dnevov in mesecev so predvsem člani Izvršilnega odbora
potrebovali, da Društvo lahko opravlja svoje naloge ob upoštevnju vseh zakonskih predpisov.
Lahko si bo predstavljal, koliko ur in truda je bilo vloženo, da je Društvo dobilo status društva,
ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva in statusa humanitarnega
društva. Pridobitev tega statusa nam omogoča pridobitev finančnih sredstev fundacije FIHO.
Seveda pa je vsakoletno kandidiranje za ta sredstva povezano z vse bolj zapletenimi postopki,
ki jih še vedno opravimo sami. Poleg tega vira finančnih sredstev pa je naše delo vse bolj
odvisno tudi od sredstev, ki nam jih prispevajo sponzorji, od donacij in seveda tudi od članarine
članov Društva. Vse to nam omogoča, da Društvo deluje in širi programe svojega delovanja.
Uspešno dvajsetletno delovanje Društva je nedvomno odraz uspešnega delovanja
Izvršilnega odbora, predvsem pa njegovih dveh predsednic – prezgodaj preminule Darije
Jakelj in njene naslednice, sedanje predsednice Majde Slapar. Nekateri člani Izvršilnega
odbora so na žalost umrli, nekateri niso več v delu našli dovolj izziva, še vedno pa poleg
predsednice gospe Slaparjeve od samega začetka vztrajava pri delu z gospo Božjakovo.
Veseli pa smo, da se vedno najdejo novi člani, ki so pripravljeni prevzeti obveznosti, ki jih
prinaša delo v Izvršilnem odboru. Mislim, da še posebna zahvala velja blagajnikom, ki se
prebijajo skozi vse bolj zapletene predpise, tako prvemu blagajniku gospodu Ohnjecu kot
sedanji blagajničarki gospe Uhan.
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Seveda pa okrogle obletnice niso samo priložnost, da se ozremo nazaj, ampak predvsem
priložnost, da pogledamo v prihodnost in naredimo načrte za nadaljnje delo. Nedvomno je
Društvo opravilo veliko in pomembno delo na področju oskrbe bolnikov s krvnimi boleznimi
med samim zdravljenjem pa tudi potem, ko je bolnišnično zdravljenje mimo in se začno
pojavljati nove, prej povsem nepoznane težave, tako za same bolnike, kot njihove svojce pa
tudi zdravstvene delavce. Seveda pa je potrebno to delo nadaljevati in programe na osnovi
novih znanj tudi širiti. To je priložnost in seveda nujnost, da se v delo Društva in Izvršilnega
odbora vključijo novi člani, s svežimi idejami in veliko energije. Le tako bo Društvo uspešno
nadaljevalo svoje delo.
Delo v Društvu zahteva veliko energije, časa in tudi pridobivanja novih znanj. Po drugi
strani pa prinaša neizmerno zadovoljstvo, ko vidiš, kaj vse je opravljeno. Poleg tega prinaša
bolnikom in njihovim najbližjim veliko upanja in pomoči ob boju z boleznijo, ki jih sama
medicina ne more dati. Zato upam in verjamem, da bo Društvo uspešno nadaljevalo in širilo
svojo dejavnost tudi po tem, ko bodo sedanji člani Izvršilnega odbora prepustili svoje mesto
mlajšim.
Na koncu bi se želel zahvaliti vsem bolnikom, njihovim svojcem, članom Izvršilnega
odbora in ostalih organov Društva ter vsem sodelavcem s Kliničnega oddelka za hematologijo.
Njihovo zaupanje, sodelovanje in hvaležnost je dokaz, da je bila ustanovitev Društva bolnikov
s krvnimi boleznimi potrebna in da je vredno z njegovim delom nadaljevati
Prim. Jožef Pretnar, dr. med.
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Vzornih 20 let
Že pred dvajsetimi leti smo ugotovili, da za
izboljšanje slovenske hematologije ni dovolj le
poudarjanje strokovnih razlogov za spremembe:
Treba je bilo s problemi seznaniti celotno javnost,
aktivirati civilno družbo, med katero so za
spremembe najbolj zaintresirani prav bolniki
in njihovi najbližji. Iz teh razlogov smo začeli
izobraževati s področja hematologije zdravstvene
delavce v celotni državi v obliki dvakrat letnih
sekcijskih sestankov, predavanj in s publicistično
dejavnostjo. Tako smo seznanjali širšo javnosti o
ugotavljanju bolezenskih znakov ter zgodnjem
odkrivanju krvnih bolezni. V teh letih smo uvedli
nove citogenetične in molekularno genetične
preiskave ter najzahtevnejše načine zdravljenja,
kot so različne oblike presaditve krvotvornih
matičnih celic.
V času nastanka Društva bolnikov s krvnimi
boleznimi je na področju hematologije delovalo le Društvo hemofilikov Slovenije, ki ga razen
v prvih letih (prof. France Jamnik) uspešno vodi prof. Jože Faganel.
Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi smo ustanovili bolniki in njihovi svojci, medicinske
sestre in zdravniki na ustanovni skupščini 13. 12. 1995 ter vodenje zaupali prvi predsednici
Dariji Jakelj, kasneje pa Majdi Slapar. Društvo je delovalo vsa leta zgledno in je bilo vzor
še za nastanek drugih društev bolnikov na področju hematologije. Široko delovanje od
izobraževanja in širjenja znanja o krvnih boleznih z vodniki za bolnike, o pomoči bolnik
- bolniku, ki jo izvajajo enkrat na teden že sedmo leto pri bolnikih, ki se zdravijo na KO za
hematologijo, do organiziranja izletov in novoletnih srečanj za bolnike. Najpomembnejše v
delovanju društva pa je bilo, skupaj z drugimi društvi, 10-letno prizadevanje za pridobitev
novega Kliničnega oddelka za hematologijo v maju 2013, s katerim so se pogoji zdravljenja
končno izenačili z najbolj razvitimi državami v svetu.
Z novimi prostori klinike pa se prizadevanja za izboljšave niso ustavila. Zaradi povečanih
potreb po ustreznih bolniških posteljah si prizadevamo povečati posteljne zmogljivosti
oddelka, izboljšati kadrovske in prostorske pogoje za intenzivno zdravljenje ter izobraziti
osebje za intenzivnejše in uspešnejše zdravljenje.
Ob jubileju se bomo spomnili opravljenega dela in tistih članov društva, ki so veliko
prispevali k uspehom, pa se na žalost ne morejo veseliti z nami.
Prof. dr. Peter Černelč, dr. med.,
predstojnik Kliničnega oddelka za hematologijo, UKC Ljubljana
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Razvoj hematologije
in transplantacija kostnega
mozga na Slovenskem
Transplantacija tkiv in organov je bile pradavna želja zdravnikov, a prvi je v ZDA s
tem uspel francoski kirurg Alexis Carrell (1873–1944), ki je bil že leta 1912 nagrajen z
Nobelovo nagrado za medicino za transplantacijo žil in organov. Druga dramatična
transplantacijska novost je veliko mlajšega datuma, in sicer transplantacija matičnih celic
kostnega mozga leta 1956, ki jo je razvijal ameriški hematolog Edward Donnall Thomas
(1920–2012). Pomenila je revolucijo predvsem v hematologiji in onkologiji z možnostjo
zdravljenja več vrst levkemij. Nobelovo nagrado si je Thomas leta 1990 delil z začetnikom
transplantacije ledvic, ameriškim kirurgom Josephom Murrayem (1919–2012). Onkologija
je s tako učinkovitimi transplantacijami postala vse uspešnejša pri zdravljenju prej slabo
zdravljivih levkemičnih bolnikov, neredko otrok. S tem odkritjem je kopica neozdravljivih
bolezni postala ozdravljivih, s tem pa se je tudi zelo podaljšalo življenje teh bolnikov.
In kdo je bil nobelovec, ki je levkemičnim bolnikom vrnil življenje?
Edward Donnall Thomas (1920–2012) je bil ameriški zdravnik, zaslužni profesor na
Univerzi Washington v Seattlu in zaslužni direktor kliničnega raziskovalnega oddelka na
tamkajšnji ustanovi Fred Hutchinson Cancer Research Center. Prvo presaditev je opravil
leta 1956 v New Yorku bolniku z levkemijo od sorodnega darovalca. Kmalu se je dejavnost
prenesla po vsem svetu.

Razvoj hematologije v Sloveniji
V Sloveniji se je hematologija, podobno kot drugod po svetu, razvila v subspecialistično
internistično dejavnost po drugi svetovni vojni. Temu sta botrovala razvoj hematoloških
laboratorijskih preiskav in način zdravljenja krvnih bolezni, ki sta zahtevala tudi
specialistično znanje zdravnikov in zaposlenih v laboratoriju. Prvi se je v Sloveniji začel
podrobneje ukvarjati s hematologijo internist akad. Igor Tavčar (1899–1965). Leta 1958
je internist prof. dr. Bojan Accetto (1922–2007) uvedel citološki pregled kostnega mozga
in ustanovil koagulacijski laboratorij na Interni kliniki, kar sta bila temelja diagnostike v
klinični hematologiji. Vzporedno je prof. dr. Jože Bohinjec (r. 1923) objavil strokovna članka
o zdravljenju levkemij. Prav tako so to dejavnost v okviru interne medicine začeli razvijati v
Mariboru in leta 1947 začeli preiskovati kostni mozeg. Hematološka dejavnost pa se je razvila
tudi v zdravstvenih ustanovah v Slovenj Gradcu, Brežicah, Celju in na Jesenicah. Razvijali
so predvsem bazične strokovne dejavnosti in uvajali standardne in uporabne diagnostične
ter terapevtske postopke pri zdravljenju krvnih bolezni. Leta 1964 je bila ustanovljena še
Hematološka in transfuziološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva, ki je pomagala k
hitrejšemu razvoju in večji povezanosti klinične hematologije v Sloveniji.
Slovenski hematologi ves čas sledijo strokovnim dosežkom v medicini. V zgodnjih 60. letih
so v Sloveniji že začeli tudi s prvimi poizkusi zdravljenja s presaditvijo kostnega mozga –
metodo, ki je bistveno spremenila možnosti ozdravitve številnih bolezni, predvsem levkemij,
ki so bile pred tem praviloma neozdravljive. Nekaj presaditev so opravili v Mariboru (prof. dr.
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Milan Černelč s sodelavci), v Slovenj Gradcu (prof. dr. Ivo Raišp s sodelavci), v Brežicah (dr.
Herman Teppey s sodelavci), na Jesenicah (prim. Primož Vidali in Miloš Pogačnik s sodelavci)
in morda še kje.
V 70. letih 20. stoletja je diagnosticiranje krvnih bolezni temeljilo na pregledu krvne
slike in kostnega mozga. Kmalu so jo nadgradili s citokemičnimi barvanji, pomembnimi
za ugotavljanje podvrst akutnih levkemij. V osemdesetih letih so pri opredelitvah kronične
mieloične levkemije že uporabljali sicer še zelo nezanesljive citogenetske preiskave za
potrditev kromosomskih nepravilnosti (kromosom Philadelphia), ki spremljajo to levkemijo.
Kakovostno izvajanje preiskav danes zagotavljajo s pridobljenimi atesti mednarodne
kontrole kakovosti za laboratorije (INSTAND).
V začetku 80 let 20. stoletja so sodelovali pri nastanku prvega jugoslovanskega protokola
za zdravljenje akutnih levkemij. Takrat so veliko sodelovali z Univerzitetnim kliničnim
centrom Rebro v Zagrebu (s Centrom za transplantacijo koštane srži) in bolnišnico Royal Free
Hospital v Londonu. V zadnjih letih večinoma sodelujejo s klinikama v Gradcu in Hamburgu.
Zaradi potreb po vsestranski obravnavi bolnika že od začetka osemdesetih let redno
sodelujejo s specialisti drugih strok: z rentgenologi, mikrobiologi, onkologi radioterapevti in
s transfuziologi, organizirajo pa tudi citološko-histološke seminarje.
Zaradi jedrske elektrarne v Krškem je bilo treba v tedanji Jugoslaviji organizirati tudi
medicinsko podporo v primeru radiacijske nesreče. Za to je bil izbran zagrebški Univerzitetni
klinični center Rebro, ki je s presajanjem krvotvornih matičnih celic pričel leta 1983. S
širjenjem indikacij in naraščanjem starostne meje bolnikov za presaditev pa je postalo jasno,
da en center ne bo zadoščal. Tako so v Ljubljani začeli razmišljati o ustanovitvi Enote za

Prvi odvzem kostnega mozga v UKC Ljubljana 27. decembra 1988. Tim z leve: Urška Lunder,
dr. med., za njo Nena Šmuc, v. m. s., Ljubiša Lukić, dr. med., prof. dr. Peter Černelč, dr. med.,
prim. Jožef Pretnar, dr. med., Marija Mausar, v. m. s., Dragica Arnold, v. m. s.
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presaditev krvotvornih matičnih celic na hematološki kliniki. Prvi odvzem kostnega mozga
za avtologno presaditev je bil tako opravljen 27. decembra 1988, sama presaditev pa je bila
opravljena 20. januarja 1989.
V sodobnem času hematologija stopa naprej z velikimi koraki: vse bolj specializirani
laboratoriji ji omogočajo poglobljeno diagnostiko v hematologiji, a tudi v imunologiji,
molekularni genetiki in citogenetiki, kar pomaga pri načrtovanju terapije in napovedi
izida bolezni. Izsledki dosedanjih raziskav so omogočili tudi razvoj novih tarčnih zdravil in
bioloških zdravil za limfne novotvorbe (monoklonska protitelesa CD 20).
Po številu transplantacij kostnega mozga in po uspehih zdravljenja v Sloveniji stopamo
v korak z razvitimi državami. V letu 2005 je bilo v evropskem registru za transplantacijo
kostnega mozga zabeleženih okoli 25.000 transplantacij, v povprečju 45 transplantacij
na milijon prebivalcev, Slovenija pa jih je v zadnjih letih zabeležila okoli 50 na milijon
prebivalcev. Danes zdravijo s presaditvijo krvotvornih matičnih celic nekatere akutne
levkemije odraslih in nekatere akutne levkemije otrok, multipli mielom (diseminirani
plazmocitom), ne-Hodgkinov in Hodgkinov limfom, aplastično anemijo, mielodisplastične
sindrome, nekatere nehematološke novotvorbe, predvsem otrok, in eksperimentalno tudi
avtoimunske bolezni.
Uporaba krvotvornih matičnih celic in presajanje kostnega mozga se zadnja tri desetletja
širita tudi v druge medicinske veje, kot npr. v ortopedijo, kirurgijo ali kardiologijo. Pri
zlomih kosti recimo dodajajo na mesto poškodbe suspenzijo krvotvornih matičnih celic,
ki pospešijo proces celjenja. Ljubljanski kardiologi (prof. dr. Bojan Vrtovec s sodelavci) s
krvotvornimi matičnimi celicami že nekaj let z uspehom zdravijo bolnike s hujšo obliko
srčnega popuščanja, ki niso primerni za transplantacijo srca. V srce jim vnesejo periferne
krvotvorne matične celice in zdravljenje uspešno poteka.
V 21. stoletju je prišlo do skokovitega napredka citogenetskih preiskav, tako klasične
citogenetike kot »fluorescenčne hibridizacije in situ« – FISH. Sodobna molekularnogenetska
tehnologija omogoča še podrobnejše preiskovanje hematoloških bolezni. Poleg citogenetskih
in molekularnogenetskih preiskav je prišlo tudi do razvoja in napredka imunoloških preiskav,
predvsem pri opredelitvi malignih limfomov in sorodnih bolezni. Na osnovi teh preiskav
bolezni podrobno opredelijo in se odločajo o načinu zdravljenja.
Poleg presajanja krvotvornih matičnih celic pa je prišlo do skokovitega napredka tudi pri
drugih načinih zdravljenja. Na osnovi molekularnogenetskih sprememb so pri posameznih
boleznih razvili nova tarčna zdravila, ki delujejo selektivno na maligne celice. Eno takih
je npr. imatinib, ki je povsem spremenil potek kronične mieloične levkemije. Prav tako
lahko danes z rekombinantno tehnologijo pridobljenih encimov uspešno zdravijo prej
neozdravljive bolezni, ki so posledica podedovanega pomanjkanja nekaterih encimov, kot
sta npr. Gaucherjeva in Fabryjeva bolezen.

Razvoj hematologije na Kliničnem oddelku za hematologijo v
UKC Ljubljana
Ustanovitev koagulacijskega laboratorija na ljubljanski interni kliniki leta 1958 pomeni
začetek organizirane hematološke dejavnosti v Sloveniji. Nadalje so novi citostatiki in
uporaba glukokortikoidov vodili v intenzivnejši način zdravljenja levkemij in malignih
limfomov, kar je leta 1966 pripeljalo do ustanovitve samostojne Hematološke službe, katere
dolgoletno vodenje je prevzel prof. dr. Jože Bohinjec. Ob koncu šestdesetih let 20. stoletja sta
farmacevtka Jana Kralj in hematolog dr. Bohinjec uvedla citokemična barvanja krvnih celic,
predvsem za opredelitev akutnih levkemij.
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Leta 1978 se je Hematološka služba preimenovala v Hematološko kliniko in imela naslednje
enote: za anemije, za hemostazo, za hemoblastoze, hematološko in aseptično ambulanto, ter
specializirane hematološke laboratorije. Laboratoriju za hemostazo in citološkemu laboratoriju
so čez nekaj let dodali še imunološki laboratorij. S tem so sledili razvoju imunoloških metod
v svetu in konec sedemdesetih let uvedli (P. Černelč, J. Kralj) določanje podvrst limfocitov
ter levkemičnih in limfomskih celic s pomočjo membranskih označevalcev in pretočnega
citometra, kar je postala ena najpomembnejših preiskav specializiranega imunološkega
laboratorija. V tem obdobju so začeli tudi kultiviranje matičnih celic v poltrdem agarju za
ugotavljanje prizadetosti usmerjenih krvotvornih matičnih celic.
Leta 1989 so začeli alogensko in avtologno presajanje krvotvornih matičnih celic, ki je tudi
najzahtevnejši način zdravljenja v klinični hematologiji, in leta 1991 postali člani evropskega
združenja za transplantacijo krvi in kostnega mozga EBMT (European Group for Blood and
Marrow Transplantation). Zato so ustanovili tudi Enoto za presaditev krvotvornih matičnih celic.
Zaradi prostorske stiske na oddelku so leta 1990 uvedli dnevno bolnišnico, zahtevnejši
načini zdravljenja pa so po letu 1991 pripeljali do odprtja ambulante za bolnike po presaditvi
kostnega mozga. Skupaj s Centrom za hemofilijo pri odraslih so uvedli dispanzerski način
dela z ambulantnim zdravljenjem bolnikov s hemofilijo ter jih učili nadomestnega samo
zdravljenja na domu. V lastni aseptični ordinaciji na oddelku izvajajo posege, kot so punkcije
in biopsije organov, uvajanje centralnih venskih katetrov, ter redno nego in nadzor bolnikov
z njimi.
V začetku so se za avtologne in alogenske presaditve uporabljale izključno krvotvorne
matične celice, pridobljene iz kostnega mozga. Prvo avtologno presaditev s perifernimi
matičnimi celicami so opravili v Ljubljani leta 1994, prvo alogensko presaditev s perifernimi
krvotvornimi matičnimi celicami pa leta 1995 (prim. Jožef Pretnar s sodelavci). Prva

Ljubljansko srečanje z nobelovcem prof. Donnallom Thomasom (v sredini) leta 1998. Z desne
si sledijo: prof. Peter Černelč, prim. Jožef Pretnar, Thomasova žena Dottie, prof. Ciril Rozman
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presaditev matičnih celic iz popkovnične krvi je bila izvedena na Kliničnem oddelku za
otroško hematologijo in onkologijo Pediatrične klinike v Ljubljani leta 2004, leta 2011 pa
je bila opravljena prva alogenska presaditev popkovničnih matičnih celic iz dveh enot pri
odraslem bolniku z napredovalim plazmocitomom.
V Ljubljani so prve presaditve pri bolnikih z akutnimi levkemijami in kronično mieloično
levkemijo opravili po predhodni pripravi bolnika s kombinacijo citostatikov ciklofosfamida
in busulfana v visokih odmerkih. Prva priprava s kombinacijo ciklofosfamida in obsevanjem
celega telesa je bila opravljena marca 1990 v sodelovanju z Onkološkim inštitutom (prof.
dr. Matjaž Zwitter s sodelavci). Program presajanja z reduciranim kondicioniranjem, pri
katerem je manj stranskih učinkov, je zaživel leta 2001.
Na pobudo prof. dr. Mateje Bohinjec so leta 1991 ustanovili Register nesorodnih
darovalcev krvotvornih matičnih celic Slovenija Donor. Prvi odvzem nesorodnega darovalca
iz slovenskega registra za bolnika v tujini so opravili leta 1995.
Do leta 2002 so slovenski bolniki na zdravljenje z nesorodno alogensko presaditvijo
odhajali v tujino (Royal Free Hospital v Londonu), od tedaj pa ta program poteka v Ljubljani.
Zaradi vse manjših družin težje najdejo sorodnega darovalca, zato narašča delež nesorodnih
presaditev, kar je že dve tretjini vseh alogenskih presaditev. Do leta 2012 so morali bolnike
s kronično reakcijo presadka zoper gostitelja na zdravljenje s postopkom zunajtelesne
fototerapije (fotofereze) pošiljati v avstrijski Gradec, sedaj pa poteka na Zavodu RS za
transfuzijsko medicino v Ljubljani.
Od začetka programa leta 1989 do konca leta 2013 so v Ljubljani opravili 1.145 presaditev
z uspehi, primerljivimi s podatki iz mednarodne literature. Večino presaditev so opravili pri
odraslih bolnikih.
Na področju laboratorijske dejavnosti so leta 1997 ustanovili molekularnogenetski
laboratorij. Istega leta so v sodelovanju z zdravniki Onkološkega inštituta začeli zdraviti z
visokimi odmerki citostatikov in avtologno presaditvijo perifernih krvotvornih matičnih celic
pri bolnicah s karcinomom dojke. V laboratorijih danes opravljajo najzahtevnejše preiskave
za celotno Slovenijo: hematologija, hemostaza, citogenetika in molekularna genetika ter
imunohematologija. Od vseh strok v interni medicini imajo tudi izrazito največji delež
napotitev bolnikov iz celotne države k njim (okoli 30 % v ambulanti in 70 % v bolnišnici).
Predstojnika ljubljanske hematološke dejavnosti sta skozi čas bila prof. dr. Jože Bohinjec
(r. 1923) od leta 1966, od leta 1990 pa prof. dr. Peter Černelč.

Razvoj hemato-onkologije na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana
Hematologija je področje, ki je velikega pomena tudi v otroški dobi, saj za različnimi
vrstami levkemij najpogosteje obolevajo prav otroci. Zato je tudi historiat pediatrične
hematologije v osrednji Sloveniji vreden samostojne obravnave. Tukaj zapišimo le, da so bile
pionirke hemato-onkološke dejavnosti na Pediatrični kliniki v Ljubljani prof. Majda Benedik
in prim. Nasta Mihevc Srakar, ki sta ju v naslednji generaciji nasledili primarijki Majda
Benedik Dolničar in Jožica Anžič. Njuno delo je z možnostjo transplantacije kostnega mozga
postajalo vse uspešnejše, četudi je oddelek delal v silno improviziranih razmerah. Prvo
presaditev kostnega mozga so opravili njihovi pacientki leta 1989 v Zagrebu na kliniki Rebro,
od leta 1991 pa je ta program stekel tudi na ljubljanski pediatrični kliniki. S selitvijo v novo
stavbo otroške klinike z ločeno enoto za presaditev krvotvornih matičnih celic, opremljeno
z nadtlačnim sistemom in posebnim sistemom za filtracijo zraka, je uspeh pediatričnega
hemato-onkološkega dela postal odličen. Vodi ga prof. dr. Janez Jazbec.
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Razvoj hematologije drugod v Sloveniji
Samostojne hematološke oddelke, združene večinoma z onkološko dejavnostjo, imajo
še Univerzitetni klinični center Maribor, Splošna bolnišnica Celje in Bolnišnica dr. Franca
Derganca v Šempetru pri Gorici, v drugih slovenskih bolnišnicah pa se ta dejavnost večinoma
razvija v okviru internističnih oddelkov, tudi v povezavi z revmatologijo (Novo mesto). Širši
prikaz njihove dejavnosti presega tukajšnji prostorski okvir. Vsi pa prispevajo k dobri oskrbi
slovenskih hematoloških bolnikov. Transplantacijo kostnega mozga opravljajo le v Ljubljani,
za odrasle na Hematološki kliniki, za otroke na Pediatrični kliniki.
Leta 1995 je bilo ustanovljeno Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi, v katerem bolniki
z medsebojnim sodelovanjem in s strokovnimi nasveti uspešneje živijo s svojimi boleznimi.
Prim. Jožef Pretnar je ves čas njihov član, ki jim je v strokovno oporo.
Opomba: Za strokovno pomoč pri pripravi zapisa se zahvaljujem hematologu prim. Jožetu
Pretnarju, dr. med. Podoben članek je bil objavljen v reviji Isis marca 2015.
Prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, dr. med.,
Inštitut za zgodovino medicine Medicinske fakultete v Ljubljani
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Register Slovenija Donor
Moram priznati, da sem bila kar malo
presenečena, ko sem prejela prošnjo, da napišem
prispevek za Almanah. Najprej sem pomislila na še
eno obveznost ob že taki obilici dela. Potem pa sem
se spomnila, da lahko enostavno z ostalimi delim
nekaj utrinkov z mojih vedno »zabavnih turističnih«
poti ob prenašanju krvotvornih matičnih celic.
Sam postopek iskanja nesorodnega darovalca
krvotvornih matičnih celic od začetka iskanja
do transplantacije sem opisala že v predavanju
in takrat sem ugotovila, da veliko ljudi v resnici
zanima tudi prenos teh celic od kraja odvzema do
Hematološkega oddelka.
V teh desetih letih mojega dela v Registru
prostovoljnih darovalcev kostnega mozga sem
na poti doživela že veliko prijetnih pa tudi zelo
neprijetnih stvari. Zato bom tokrat opisala pot v
isti kraj v različnih letnih časih.
Zdi se mi, da je že kar malo ponarodela tista zgodba, ko je bil na Floridi zaradi tornada
odpovedan let za Washington DC in so mi potem uslužbenci letališča uredili let preko
Filadelfije do Pariza in potem v Ljubljano, kamor sem prispela samo uro kasneje od
prvotnega urnika. Potniki, ki so čakali v vrsti, so mi zaploskali in se mi zahvalili za
delo, ki ga opravljam. Posebno poglavje so tudi stavke Lufthanse, ko si moram zadnji
trenutke iskati nadomestne prevoze, vzrok so tornadi, močan veter, odpovedani leti,
prezasedena letala, tehnične okvare, vožnja v rešilnem avtomobilu z vključeno modro
lučjo in sireno ...
Konec februarja 2013 sem morala po celice za našega bolnika v ZDA. Ko smo prejeli vso
dokumentacijo, so nam iz odvzemnega centra sporočili, da darovalec lahko pride na odvzem
celic samo v ponedeljek, ker je žal potem službeno odsoten. Po navadi letim v Frankfurt, od
tam v Chicago in potem do krajev, ki nimajo neposredne povezave z Evropo. V soboto pa
žal ni bilo leta iz Frankfurta za Chicago, zato sem si uredila let iz Ljubljane do Amsterdama,
od tam pa naj bi letela naprej. Iz Ljubljane je poletelo čisto majhno letalo Adrie in zaradi
hudega vetra v Amsterdamu smo imeli 45 minut zamude. Z letališča v Amsterdamu so
sporočili posadki našega letala, da nas letalo Uniteda za Chicago ne bo čakalo in naj nam
to tudi povedo, saj smo bili samo 3 potniki, ki naj bi nadaljevali na tem letu. Ena od potnic,
ki je sedela blizu mene, je takoj opozorila uslužbenko kabinskega osebja Adrie, da ima v
Amsterdamu zelo malo časa, da pride do izhoda za polet v Chicago. Uslužbenka ji je potem
mirno zagotovila, da nas bo letalo počakalo. Zanimivo, tako redko se zgodi, da so sopotniki
z Adrijinega letala potem moji sopotniki še naprej. Običajno se moram vedno sama znajti.
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Ko pa sem tej potnici rekla, da tudi jaz letim v Chicago, je rekla: »ampak jaz letim še naprej,«
in navedla ime naslednjega kraja v ZDA. Super, sem rekla, tudi jaz letim tja, bova vsaj imeli
družbo.
Ob izhodu iz letala na amsterdamskem letališču nas ni nihče obvestil, da nas letalo
ne čaka in s sopotnico sva tekli kot nori, da sva prišli z nekajminutno zamudo na izhod
za let proti Chicagu in jasno, da letala ni bilo nikjer več. Tako sva se odpravili nazaj do
prijavnega okenca in tam so naju vprašali, kje sva hodili več ko eno uro, saj je bil tretji
potnik za Chicago že na poti v hotel, kjer naj bi prenočil in naslednji dan odletel. Prav tako
so tudi nama uredili, da bi prenočili v Amsterdamu. Takrat pa sem jaz na mizo postavila
torbo in odločno rekla: »Jaz sem kurir za krvotvorne matične celice in moram nujno še
danes priti v Chicago«. Uslužbenec je bil prepričan, da imam celice že v torbi in če me je
sprva še poskušal prepričati, da prespim v Amsterdamu, je potem začel iskati možnosti
za moj odhod. Mogoče se me je hotel tudi znebiti, ker je ugotovil, da se ne bom tako
zlahka predala. Ko je vprašal mojo sopotnico, kaj pa ona, je hitro odgovorila, da je moja
kolegica in tako so nama poiskali zadnja dva sedeža na letalu iz Münchna do Chicaga. To
je bila edina možnost, da tisti dan odletiva iz Evrope. Toda potem so nama povedali, da v
Chicago priletiva okoli osmih zvečer in zamudiva zadnje letalo tisti dan za najino končno
destinacijo. Tu pa je zopet nastopila moja naključna sopotnica in rekla: »noben problem«.
Poklicala je namreč prijateljico, h kateri je bila namenjena na obisk. Ta se je potem
odpravila na pot, dolgo 500 km, in naju prišla iskat na chicaško letališče. Moja odisejada
se je tako končala po več kot 24 urah. Iz Amsterdama sem potem odletela do Münchna
in od tod popoldne proti ZDA.V hotel sem prispela okoli dveh zjutraj po ameriškem času.
Naslednji dan sem spremljala vreme po televiziji in še dobro, da sem bila tako vztrajna, da
sem prišla prejšnji dan v ZDA, saj so bila potem ves dan zaprta letališča v tem delu zaradi
hudega mraza, vetra in snežnih metežev.
V ponedeljek sem prevzela celice in se odpeljala na letališče. Na srečo je bilo vreme
ugodno in povratek manj stresen. Bolnik je bil transplantiran in je danes v redu.
No, lansko leto sredi poletja sem morala ponovno na ta konec sveta. Tokrat je bila zgodba
malo drugačna. Prav tako so mi par dni pred odhodom sporočili, da moram odpotovati v
nedeljo, namesto v ponedeljek zjutraj. Bila je lepa, sončna nedelja, ne preveč vroča, ravno
pravšnja za lepo kolesarsko turo, jaz pa sem morala na letališče, saj sem imela malo pred
drugo uro popoldne let proti Frankfurtu. Ob prijavi na let sem uslužbenki povedala, da
imam ESTO (dovoljenje za vstop v ZDA), ona pa me je obravnavala, kot da sploh ne vem, kaj
to je in naj jo pokažem. Tak podcenjujoč odnos je samo še prilil olje na ogenj in mi do konca
pokvaril dan. Mirno sem ji rekla, naj mi da vozovnico do Frankfurta in bom tam naprej
urejala. Ker pa me je čudno gledala in čakala, da ji bom vseeno pokazala ESTO, sem ji rekla:
»saj do Frankfurta ne rabim ESTE, ali pač«. Tako sem odletela do Frankfurta in tam stopila
do okenca, da mi dajo vozovnico za naprej. Tukaj pa sem doživela nov hladen tuš: letalo iz
Frankfurta do Chicaga je bilo razprodano in ponudili so mi prenočišče v hotelu, odletela pa
naj bi naslednji dan, kot sem tudi prvotno nameravala.
Takrat sem imela že vsega dovolj in hitro sem odšla do izhoda za Chicago in pojasnila, kaj
se mi je zgodilo. Tam pa so bili neverjetno prijazni, verjetno mi je že na obrazu pisalo, kako se
počutim. Pojasnili so mi, da je res ekonomski razred razprodan, zato so me zastonj namestili
v poslovni razred. Po prihodu na chicaško letališče sem imela samo dobre pol ure časa za
naslednji let, zato sem tekla, kolikor se je dalo, ko pa sem prišla na izhod za moj let, se je na
ekranu izpisalo, da imam odhod na drugem koncu terminala. Ponovno sem se pognala v
tek; še dobro, da je bila nedelja zvečer po ameriškem času in na letališču ni bilo veliko ljudi.
Ko pa sem prišla do novega izhoda pet minut pred napovedanim odhodom letala, se je na
ekranu izpisalo, da je let zaradi tehnične okvare prestavljen za nedoločen čas.
Okoli polnoči so letalo vendarle popravili in potem smo poleteli proti končni destinaciji.
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Tokrat je bilo v tem univerzitetnem mestu neznansko vroče in ko sem razgrnila sredi
ulice plan mesta, je takoj pristopila k meni domačinka in me vprašala, kaj iščem. Povedala
sem ji, da bi si rada ogledala znamenitosti, pa mi je odvrnila, da je to univerzitetno mesto in
si lahko ogledam knjižnice, saj zelo veliko berejo.
No, tudi to zna biti zanimivo, tisti dan pa je bila tudi študentska kolesarska dirka. Kolegice
v odvzemnem centru so me bile zopet zelo vesele in mi zabičale, da moram kmalu spet priti.
V tem primeru je bil povratek bistveno manj stresen. In ko sem v Chicagu čakala na let za
Frankfurt, sem slišala, da me po zvočniku pozivajo, naj se čim prej oglasim na informacijah.
Vedno, ko me po zvočniku kličejo, pomislim na kaj slabega, in ko sem tekla do informacij,
sem si rekla, prav gotovo je let odpovedan. Vendar za čuda, čakalo me je prijetno presenečenje,
tokrat so me zaradi prezasedenosti letala premestili v prvi razred.
Ko sem se nedavno vračala iz Helsinkov, sem imela rezerviran let preko Frankfurta do
Ljubljane. Približno eno uro pred poletom pa mi je Lufthansa poslala sms, da bo letalo imelo
zaradi stavke zamudo. Pogledala sem na tablo, kakšne imam možnosti, da čim prej odletim
in hkrati klicala gospo na agencijo, ki mi ureja letalske vozovnice. V tistem trenutku je bila
najboljša rešitev, da takoj odletim v Zürich in od tam v Ljubljano. S 6 kg težko torbo na
ramenu, v kateri so bile celice, sem se pognala v tek na drugi konec terminala in ko sem
prišla na izhod, slišim, da me kličejo na informacije. Toda gospa, ki je skrbela za vkrcanje
potnikov na letalo, je bila tako prijazna, da je ona uredila nesporazum namesto mene.
Vkrcala sem se na letalo in začela klicati vse, ki so bili vključeni v to tranplantacijo in jim
pojasnjevala, da se vračam preko Züricha. Ja, brez zamude, približno ob istem času, kot če bi
priletela iz Frankfurta. Zraven mene je sedela potnica, ki je vse poslušala. Sicer ni razumela,
kaj govorim, mislim pa, da je bila tudi zanjo to neka nova izkušnja. Vsaj po tem, ko mi je
rekla: »Nikoli več se ne bom sekirala, če bom zamudila avtobus, na sestanek ali v službo«.
Vse to so nepomembne stvari glede na to, kako pomembno je, da ti prideš pravočasno na
cilj. To je približno kot takrat, ko sem priletela z zahodne obale ZDA, komaj ujela letalo v
Chicagu za Frankfurt, tukaj tekla, da sem ujela let za Dunaj, kjer pa je pisalo, da je let za
Ljubljano odpovedan. Adria pa nič. Takrat bi se zaradi utrujenosti in stresa najraje usedla
na tla in zajokala. Toda vedela sem, da je pomembno, da pridem pravočasno na cilj, sicer
bo nekdo umrl. Odšla sem na informacije in si uredila let z Dunaja do Züricha in od tam v
Ljubljano. Tudi tokrat sem kljub izgubi parih ur prišla pravočasno.
Vsaka pot je nekaj novega in to delo nikoli ne postane rutina. Na poti nikoli ne manjka
adrenalina, stresa, slabih in lepih presenečenj. Zato vedno rečem: Še dobro, da bolniki in
njihove družine ne vedo, kaj vse se dogaja, preden pride vrečka z dragocenimi celicami do
njih. Plačilo za vse pa je prijeten občutek, da sem droben člen na poti do ozdravitve teh ljudi.
Vedno imam v mislih, da je potrebno narediti vse, da bo tisti, ki potrebuje presaditev,
pravočasno dobil celice, ne glede na to, kaj vse se lahko na poti zaplete.
Ja, in s tistim vprašanjem, ki ga postavim vsakokrat, ko odprem torbo in oddam vrečko z
dragocenim tovorom – »A ste slišali, kako je zaropotalo, ko se mi je kamen odvalil od srca?«
– mislim vedno resno.
Kaj pa odgovor na vprašanje: Ali bi se danes, ko vem, kako stresno je to delo, zopet odločila za to?
Zdaj, ko vem, koliko je zadovoljstva, ko nekdo po transplataciji lahko zopet normalno živi,
bi se še toliko prej odločila za to delo.
Cvetka Flajs Cotič
Zavod RS za transfuzijsko medicino
Register Slovenija Donor
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Društvo
bolnikov s krvnimi boleznimi
od 1995 do 2015

DRUŠTVO BOLNIKOV S KRVNIMI BOLEZNIMI
Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, Slovenija

HUMANITARNO DRUŠTVO KRONIČNIH BOLNIKOV
DRUŠTVO, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
Z odločbo Ministrstva za zdravje RS je društvo v letu 2002 prejelo STATUS DRUŠTVA, KI
DELUJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA in v letu 2006
STATUS HUMANITARNEGA DRUŠTVA KRONIČNIH BOLNIKOV.
Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi je bilo ustanovljeno 13. decembra 1995 in deluje na
državni ravni.
Združuje bolnike in bivše bolnike, ki so zboleli za eno izmed krvnih bolezni; akutna
in kronična levkemija, limfomi, diseminirani plazmocitom, aplastična anemija,
mielodisplastični sindromi in druge krvne bolezni, sorodnike bolnikov, njihove prijatelje
ter strokovno medicinsko osebje.
Društvena pisarna: Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš
Članstvo: 490 članov iz vse Slovenije
Predsednica društva: Majda Slapar
Izvršni odbor: Majda Slapar – predsednica,
Marjana Božjak, podpredsednica in tajnica,
Mihaela Uhan – blagajničarka,
prim. Jožef Pretnar, dr. med. – strokovni član,
Matjaž Jurca – član.
Davčna št.: 26996855
TRR: 05100-8010144543
Telefon: + 386 (0) 31 649 735 (Majda Slapar), + 386 (0) 41 649 735 (Mihaela Uhan)
E-pošta: info@drustvo-bkb.si
Spletna stran: www.drustvo-bkb
Facebook stran: https://www.facebook.com/drustvoBKB
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Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi že od 1995
Decembra 1995 smo na pobudo članice društva Erike Pertinač in številnih
somišljenikov med bolniki ter medicinskega osebja Kliničnega oddelka za hematologijo
UKC Ljubljana ustanovili Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi. V društvo so se vključili
bolniki in bivši bolniki, ki so zboleli za eno od krvnih bolezni, njihovi svojci, prijatelji in
medicinsko osebje.
Prvo in osnovno vodilo ustanovitve društva je bila pomoč bolnikom in njihovim svojcem
pri premagovanju težav, s katerimi se soočajo v času zdravljenja in po njem, še zlasti pri
presaditvi kostnega mozga in krvotvornih matičnih celic doma in v tujini. Dragocena je bila
podpora in pomoč ter medsebojno druženje in nasveti bolnikom, ki so se znašli na poti, ki
smo jo mnogi uspešno prehodili. Poleg tega je bila pomembna naloga društva že v začetku
delovanja tudi informiranje bolnikov o bolezni in seznanjanje javnosti o problematiki
bolnikov s krvnimi boleznimi.
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Članstvo Društva bolnikov s krvnimi boleznimi od ustanovitve leta 1995 dalje.
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Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi danes
Poslanstvo društva se je od prvotnih iskrenih idej o druženju med so bolniki, medsebojni
pomoči, nesebičnem sodelovanju v procesu zdravljenja bolnikov, informiranju o bolezni in
stalni dostopnosti za bolnike ter njihove svojce dopolnilo in postalo nepogrešljivi člen v
procesu zdravljenja. Igra pomembno vlogo pri ozaveščanju bolnikov kot tudi širše javnosti o
bolezni, s svojimi posebnimi socialnimi programi delovanja pa nesebično vstopa v procese
delovne, zdravstvene, socialne in finančne rehabilitacije bolnika kot njegove družine v času
zdravljenja in po njem.
Bolnikom je potrebno nuditi pomoč pri premagovanju dolgotrajnega zdravljenja, z
lastnimi izkušnjami pa prispevati k boljšemu, predvsem pa lažjemu razumevanju nastale
situacije in s programi delovanja zagotoviti in vsaj delno nadomestiti vse tisto, kar bolniki
kot tudi njihovi svojci v času zdravljenja izgubijo.
Za nemoten potek delovanja društva ter izvajanje programov ima društvo že od leta
1997 društveno pisarno s sedežem v Mengšu, Slovenska cesta 30. V vsem tem času imajo
bolniki in njihovi svojci možnost, da se s predstavnikom društva – bivšim bolnikom osebno
pogovorijo o vseh tistih vprašanjih, o katerih se lahko pogovoriš samo z nekom, ki je ravno
tako zbolel, šel skozi ves proces zdravljenja in se pozdravil. Veliko članov našega društva, kot
tudi sorodnih hematoloških društev je dobilo v vseh dvajsetih letih delovanja društva prve
informacije od bivšega bolnika prav v naši pisarni.
Z izvajanjem posebnih socialnih programov smo se uspeli že leta 1998 vključiti v program
sofinanciranja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS (FIHO).
Posebni programi, ki jih v društvu redno izvajamo, imajo velik poudarek na pomoči
bolniku v času zdravljenja in po njem, na informiranosti bolnika ter skrbi za ohranitev na
novo pridobljenega zdravja.
Geografska
razpršenost
članstva Društva
bolnikov s krvnimi
boleznimi po
Sloveniji.
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Programi društva
1. Preventivni socialni program za ohranjevanje zdravja,
izboljšanje kakovosti življenja in preprečevanje negativnih
posledic zdravljenja:
• sofinanciranje zdraviliškega ali fizioterapevtskega zdravljenja;
• posebni socialni programi za socialno, finančno in zdravstveno ogrožene bolnike;
• socialna pomoč
• enkratna pomoč pri šolanju.
Program je namenjen izključno članom društva - bolnikom in bivšim bolnikom, ki se lahko
vsako leto prijavijo na interni Razpis za pridobitev pravice koriščenja programa zdraviliškega
ali fizioterapevtskega zdravljenja po vseh zdraviliščih v Sloveniji. Z izvajanjem preventivnega
programa in sofinanciranjem zdraviliškega ali fizioterapevtskega zdravljenja omogočimo
članom društva - bolnikom in bivšim bolnikom ohranjevanje na novo pridobljenega zdravja,
s tem pa izboljšanje kakovosti življenja po dolgotrajnem in zahtevnem zdravljenju.
Program se sofinancira s sredstvi Fundacije FIHO od leta 1999 dalje in se izvaja na osnovi
Pravilnika društva o zdraviliškem ali fizioterapevtskem zdravljenju, socialnih pomočeh in
enkratni pomoči pri šolanju.

2. Sofinanciranje posledic zdravljenja s presaditvijo
krvotvornih matičnih celic.
Zaradi zahtevnega zdravljenja s kemoterapijo in radioterapijo ter posledic zdravljenja s
presaditvijo krvotvornih matičnih celic lahko nastopijo novi zdravstveni zapleti, ki bistveno
zmanjšujejo kakovost življenja bolnika, zdravljenje le-teh pa se ne krije iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje R Slovenije.

3. Program bolnik bolniku, pomoč in podpora.
Za lajšanje težav bolnikov in njihovih svojcev pri soočanju z boleznijo v času bolnišničnega
zdravljenja že sedmo leto izvajamo program enkrat tedenske prisotnosti člana društva –
bivšega bolnika. Program se izvaja vsak četrtek v popoldanskem času na Kliničnem oddelku
za hematologijo UKC Ljubljana tekom celega leta. Takrat imajo vsi bolniki, ki se zdravijo na
oddelku in njihovi svojci, ki si to želijo, možnost pogovora z bivšim bolnikom.
V 20 letih delovanja društva smo vedno prisluhnili strokovnemu medicinskemu
osebju Kliničnega oddelka za hematologijo (KOH) UKC Ljubljana in potrebam bolnikov.
Glede na finančne zmožnosti društva, smo podarili najnujnejše medicinske pripomočke
in tehnično opremo ter s tem zagotovili kakovostnejše zdravljenje in bolnikom olajšali
bivanje v bolnišnici.
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Ravno tako nismo v vseh letih delovanja društva pozabili otrok, ki se zdravijo na Hematoonkološkem oddelku Pediatrične klinike UKC Ljubljana in jim ob božično-novoletnih
praznikih vsako leto podarili različne igrače in knjige.

4. Izdaja strokovne literature ter društvenih publikacij.
Pomemben je program informiranja bolnika o njegovi bolezni, načinih zdravljenja ter
posledicah zdravljenja. Program zagotavlja izdajanje številnih vodnikov za bolnike o različnih
krvnih boleznih, zbornike predavanj ob Dnevih za bolnike in njihove svojce ter ob evropskem
dnevu redkih bolezni, zloženk v slovenskem in angleškem jeziku. V okviru tega programa je bil
izdan tudi Almanah ob 15-letnici društva, knjiga zgodb bolnikov z naslovom Zgodbe iz šestega
nadstropja in izdelava predstavitvenih plakatov društva v slovenskem in angleškem jeziku.

5. Aktivno vključevanje in sodelovanje v sorodnih
mednarodnih organizacijah.
Od leta 2010 se redno udeležujemo in aktivno sodelujemo na dnevih bolnikov in njihovih
družin na kongresih evropske skupine za presaditev krvotvornih matičnih celic in kostnega
mozga EBMT – European Group for Blood and Marrow Transplantation.
Ravno tako smo od leta 2011 aktivno prisotni na kongresu Partners for Progress.
Od februarja 2014 smo polnopravni člani Evropskega združenja za redke bolezni EURORDIS.
Smo člani Myeloma Euronet – Europen Network of Myeloma Patient Groups.
Na pobudo European Patient Forum s sedežem v Bruslju pa je društvo vpisano tudi v
Evropski register bolnikov s krvnimi boleznimi.

6. Informacijski sistem, internet, spletna stran, osebna
svetovanja po telefonu, elektronski pošti, z osebnim
pogovorom z bolniki in njihovimi svojci na sedežu
društva.
V Društvu bolnikov s krvnimi boleznimi poteka informiranje z osebnim svetovanjem,
telefonskim pogovorom in po elektronski pošti ter s pogovori z bolnikom in njegovimi svojci
v pisarni društva.
V letu 2014 smo odprli novo posodobljeno spletno stran. Na društveni spletni strani
www.drustvo-bkb.si se poleg osnovnih informacij o delovanju društva objavljajo vsi
društveni dogodki in novice ter strokovni prispevki o krvnih boleznih.
Ravno tako smo v letu 2014 na spletni strani odprli tudi Facebook stran.

7. Organizirano druženje in promocija zdravega življenja.
Medsebojno druženje in izmenjava izkušenj je eden od bistvenih programov delovanja
društva, saj članom društva omogoča boljše psihofizično počutje.
Ravno tako v društvu finančno podpiramo sodelovanje posameznih članov na
mednarodnih športnih tekmovanjih transplantiranih bolnikov.
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8. Evropski Dan redkih bolezni – 28. ali 29. februar.
Ob evropskem Dnevu redkih bolezni, ki se obeleži vsako leto 28. ali 29. februarja, smo v
Društvu bolnikov s krvnimi boleznimi prvič v Sloveniji v letih 2012, 2013 in 2014 samostojno
organizirali srečanje predstavnikov društev bolnikov, ki združujejo bolnike z redkimi
boleznimi. Srečanja so se udeležili številni predstavniki strokovno medicinskega osebja,
vladnih in nevladnih organizacij, farmacevtske firme in mediji. Vsa srečanja so potekala
v Cankarjevem domu v Ljubljani. Na Dan redkih bolezni so se podobna srečanja vedno
organizirala tudi v vseh državah članicah EU.
V letu 2015 pa smo skupaj z Ministrstvom za zdravje RS in Kliničnim inštitutom za
medicinsko genetiko UKC Ljubljana organizirali 1. nacionalno konferenco za redke bolezni,
ki je bila 27. 2. 2015 v Kongresnem centru Brdo pri Kranju.
V letu 2012 je bila častna pokroviteljica srečanja soproga takratnega predsednika R
Slovenije Danila Türka gospa Barbara Miklič Türk. V letih 2013, 2014 in 2015 pa je častno
pokroviteljstvo prevzel predsednik R Slovenije Borut Pahor.

Dan za bolnike in njihove svojce
V okviru Hematološke in transfuziološke sekcije zdravnikov, ki jo organizirata Združenje
hematologov in Združenje za transfuzijsko medicino SZD, vsako leto organiziramo ali
sodelujemo pri organiziranem srečanju Dneva za bolnike in njihove svojce. V program
srečanja so vključena strokovna predavanja s področja krvnih bolezni, zdravljenja bolezni,
zdravljenja posledic zdravljenja s kemoterapijo in radioterapijo, prehrane, plodnosti,
psihološke podpore bolnikom, pravic bolnikov s področja zdravstveno-pokojninskega
zavarovanja ter drugih tem, ki se neposredno povezujejo z bolniki s krvno boleznijo.

Cilji društva:
• nadaljevanje in širitev izvajanja vseh rednih programov društva z velikim poudarkom
na izvajanju posebnih socialnih programov;
• aktivno sodelovanje pri reševanju aktualnih problemov bolnikov s krvnimi boleznimi;
• izdaja vodnikov in zbornikov za bolnike o krvnih boleznih ter sodobnih načinih
zdravljenja ter drugih društvenih publikacij;
• informiranje bolnikov o novostih pri zdravljenju krvnih bolezni tako doma kot v tujini;
• organizacija strokovnih in potopisnih predavanj;
• informiranje bolnikov o pravicah na področju zdravstvenega in pokojninskega
zavarovanja;
• svetovanje in pomoč pri ureditvi statusa bolnika po presaditvi krvotvornih matičnih celic;
• podpiranje akcij za povečanje števila prostovoljnih darovalcev matičnih celic;
• aktivno vključevanje in aktivno sodelovanje v sorodnih mednarodnih organizacijah;
• aktivno sodelovanje v krovni organizaciji bolnikov z redkimi boleznimi – Združenje
bolnikov z redkimi boleznimi Slovenije, kjer je predsednica društva Majda Slapar
prevzela mesto podpredsednice;
•

nadaljevanje vsakoletnega sodelovanje pri organizaciji srečanja ob EU Dnevu redkih bolezni;
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• aktivno sodelovanje v Koordinativni skupini za zagotavljanje koordinacije in
implementacije Načrta dela na področju redkih bolezni v Sloveniji na Ministrstvu za
zdravje RS;
• aktivno zbiranje donacijskih in sponzorskih sredstev za izvajanje vseh rednih
programov društva ter delovanja;
• zbiranje sredstev na snovi razpisov fundacije ter ministrstev ter priprava poročil o
porabi sredstev.
V Društvu bolnikov s krvnimi boleznimi bomo sledili vsem zastavljenim ciljem,
dopolnjevali programe društvene aktivnosti in skrbeli za uspešno nadaljevanje svoje
dolgoletne humanitarne poti v podporo članom društva ter njihovim svojcem ter bolnikom,
ki se danes zdravijo za eno od krvnih bolezni.

Dostopanje do društvenih publikacij
Društvene publikacije so dostopne tako na Kliničnem oddelku za hematologijo UKC
Ljubljana, v hematološki ambulanti in dnevni bolnišnici na Polikliniki, Njegoševa 4 Ljubljana,
ter v vseh bolnišnicah v Sloveniji, kjer se zdravijo bolniki s krvnimi boleznimi. Vsa tiskana
gradiva so na voljo tudi na sedežu društva v Mengšu, lahko pa se jih naroči po telefonu
ali e-pošti. V elektronski obliki pa so vse omenjene publikacije dostopne tudi na društveni
spletni strani.
Majda Slapar, predsednica društva
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Mandati
v upravnih organih društva
od 1995 do 2015
11. 5. 1994 Imenovanje Iniciativnega odbora
Imenovanje Iniciativnega odbora za ustanovitev Društva bolnikov s krvnimi boleznimi,
v sestavi: Majda Slapar, Erika Pertinač, Darija Jakelj, Rado Škrabar, Marjana Božjak,
prim. Jožef Pretnar, dr. med., Miran Ohnjec.

13. 12. 1995 Ustanovna skupščina Društva bolnikov s krvnimi boleznimi
Imenovanje organov društva
Predsednica društva: Darija Jakelj
Izvršni odbor društva:
Predsednica: Darija Jakelj
Sekretarka: Majda Slapar
Blagajnik: Miran Ohnjec
Člana: prim. Jožef Pretnar, dr. med. in Rado Škrabar.
Nadzorni odbor: Erika Pertinač, Marjana Božjak in prof. dr. Peter Černelč, dr. med.
Disciplinska komisija: Marina Avsenik, Irena Katja Škoda in France Eržen.
Ustanovni člani Društva bolnikov s krvnimi boleznimi so:
Majda Slapar, Rado Škrabar, Živka Škrabar, France Eržen, Miran Ohnjec, Darija Jakelj,
prof. dr. Peter Černelč, dr. med., prim. Jožef Pretnar, dr. med., Irena Katja Škoda in
Marjana Božjak.

Prvi mandat: 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. Jožef Pretnar, dr. med.
Nadzorni odbor: Erika Pertinač, Marjana Božjak, prof. dr. Peter Černelč, dr. med.
Discipinska komisija: Marina Avsenik, Irena Katja Škoda, Franc Eržen.
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Drugi mandat: 24. 10. 1998 – 16. 3. 2002
Sprememba Statuta: iz dveletnega društveni organi prehajajo v štiriletni mandat.
Predsednica društva: Darija Jakelj
Izvršni odbor društva:
Predsednica: Darija Jakelj
Sekretarka: Majda Slapar
Blagajnik: Miran Ohnjec
Člana: Rado Škrabar, prim. Jožef Pretnar, dr. med.
Nadzorni odbor: Erika Pertinač, Marjana Božjak, prof. dr. Peter Černelč, dr. med.
Disciplinska komisija: Marina Avsenik, Irena Katja Škoda, Dunja Kovačič.
24. 4. 1999 Sprememba v drugem mandatu do zaključka mandata:
Na mesto člana IO Rada Škrabarja se imenuje: Marina Avsenik.
Na mesto članice disciplinske komisije Marine Avsenik se imenuje: Lovro Osredkar.

Tretji mandat: 16. 3. 2002 – 25. 3. 2006
Predsednica društva: Darija Jakelj
Izvršni odbor društva:
Predsednica: Darija Jakelj
Podpredsednica in tajnica: Majda Slapar
Blagajnik: Miran Ohnjec
Strokovni član: prim. Jožef 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.

Četrti mandat: 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. Jožef Pretnar, dr. med.
Član: Tom Sotlar.

32

20 let

Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi

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.
11. 7. 2006 Imenovan Strokovni svet društva v sestavi:
prim. Jožef Pretnar, dr. med., doc. dr. Samo Zver, dr. med. in Irena Katja Škoda, dipl. m. s.
8. 3. 2008
Sprememba v četrtem mandatu do zaključka mandata:
Na mesto predsednika nadzornega odbora Tomaža Pokovca je bila izvoljena Martina Mlakar.
Na mesto Vide Oražem, članice nadzornega odbora je bila izvoljena Nada Rožič.
21. 3. 2009
Sprememba v četrtem mandatu do zaključka mandata:
Na mesto predsednice društva Darije Jakelj se imenuje nova predsednica Majda Slapar in
na mesto Majde Slapar se imenuje nova podpredsednica in tajnica društva Marjana Božjak.
Namesto Marte Draksler, članice inventurne komisije, se imenuje Neva Gec.

Peti mandat 13. 3. 2010 – 15. 3. 2014
Predsednica društva Majda Slapar
Izvršni odbor društva:
Predsednica: Majda Slapar
Podpredsednica in tajnica: Marjana Božjak
Blagajničarka: Mihaela Uhan
Strokovni član: prim. Jožef Pretnar, dr. med.
Član: Tom Sotlar.
Nadzorni odbor:
Predsednica: Martina Mlakar
Članici: Nada Rožič, Erika Pertinač.
Discipinska komisija:
Predsednik: Jaka Cepec
Članici: Dunja Kovačič, Irena Katja Škoda Goričan.
Inventurna komisija:
Predsednica: Rak Alenka
Člana: Neva Gec in Stanko Gašper.
19. 3. 2011 Sprememba v petem mandatu do zaključka mandata:
Na mesto Jaka Cepca, predsednika Disciplinske komisije, se imenuje novi predsednik Franc Kus.
17. 3. 2012 Sprememba v petem mandatu do zaključka mandata:
Na mesto Toma Sotlerja, člana izvršnega odbora se imenuje Matjaž Jurca.
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Šesti mandat 15. 3. 2014 – 2018
Predsednica društva: Majda Slapar
Izvršni odbor:
Predsednica: Majda Slapar
Tajnica in podpredsednica: Marjana Božjak
Blagajničarka: Mihaela Uhan
Strokovni član: prim. Jožef Pretnar, dr. med.
Član: Matjaž Jurca.
Nadzorni odbor:
Predsednica: Martina Mlakar
Članici: Nada Rožič, Erika Pertinač.
Disciplinska komisija:
Predsednik: Franc Kus
Članici: Dunja Kovačič, Irena Katja Škoda Goričan.
Inventurna komisija:
Predsednica: Alenka Rak
Člana: Neva Gec, Gašper Stanko.
14. 3. 2015 Sprememba v šestem mandatu do zaključka mandata:
Na mesto Dunje Kovačič, članice disciplinske komisije, se imenuje Miran Ohnjec.
Na mesto Stanka Gašperja, člana inventurne komisije, se imenuje Ingrid Tavčar.
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Pomembni mejniki
v 20-letnem delovanju društva
Prvi zametki o ustanovitvi Društva bolnikov s krvnimi boleznimi segajo v leto 1993, ko
so se začeli izvajati neformalni pogovori z nekaterimi bolniki, ki so se zdravili na Kliničnem
oddelku za hematologijo Univerzitetnega kliničnega centra (KOH UKC)Ljubljana.
Pobudo o ustanovitvi društva je dala Erika Pertinač, bolnica po presaditvi kostnega mozga.
Na osnovi pobude je sledil 11. 5. 1994 v sejni sobi Univerzitetnega kliničnega centra v
Ljubljani (UKC L) sestanek zainteresiranih bolnikov in njihovih svojcev. Sestanka so se
udeležili tudi zdravniki in medicinske sestre KOH ter predstavniki vodstva UKC L. Imenovan
je bil Iniciativni odbor za ustanovitev Društva bolnikov s krvnimi boleznimi.

13. 12. 1995 je bila v UKC Ljubljana ustanovna skupščina Društva bolnikov s krvnimi
boleznimi, na kateri so bila sprejeta Pravila o delovanju društva in imenovani kandidati za
organe upravljanja društva ter društveni ustanovitelji. Za prvo predsednico društva je bila
imenovana Darija Jakelj. Sedež društva je bil v Ljubljani, Zaloška 7.
13. 6. 1996 je društvo prejelo odločbo o vpisu v Register društev, ki ga vodi Republika
Slovenija Upravna enota Ljubljana pod zaporedno št. 67. S to odločbo je bilo Društvo bolnikov
s krvnimi boleznimi, Ljubljana, Zaloška 7, Slovenija, Upravna enota registrirano za delovanje
na področju Republike Slovenije.
17. 7. 1996 je društvo prejelo obvestilo Statističnega urada R Slovenije o identifikaciji
in razvrstitvi po dejavnosti – za poslovni subjekt – s standardno klasifikacijo: Dejavnost
dobrodelnih organizacij.
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Odločba o vpisu v register društev –
13. 6. 1996

Obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po
dejavnosti – 17. 7. 1996
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26. 10. 1996 je bila sklicana prva redna letna skupščina Društva bolnikov s krvnimi
boleznimi. Skupščina je potekala v konferenčni dvorani poslovne zgradbe KRKA Ljubljana,
Dunajska cesta 65.

Udeleženci prve skupščine – 26. 10. 1996

Delovno predsedstvo prve skupščine: prim. Jožef Pretnar, dr. med., Darija Jakelj in Majda Slapar
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20 let
Odločba o podelitvi Statusa društva, ki
deluje v javnem interesu na področju
zdravstvenega varstva – 2. 7. 2002

Odločba o Statusu humanitarnega društva
za kronične bolnike – 19. 10. 2006
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21. 10. 1997. Sprememba sedeža društva. Novi naslov: Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš.
24. 4. 1999. Po sklepu Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij
– FIHO smo prvič na osnovi prijave na javni razpis prejeli finančna sredstva za izvajanje
programov in delovanja društva ter za nakup opreme.

2. 7. 2002. Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije je Društvu bolnikov s krvnimi
boleznimi podelilo Status društva, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega
varstva.
Septembra 2003 se je Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi aktivno vključilo v ustanovitev
Sklada Slovenija Donor.

Februar 2004. Preimenovanje Pravil o delovanju društva v Statut društva.
Aprila 2005 smo odprli elektronski naslov društva info@drustvo-bkb.si in spletno stran
www.drustvo-bkb.si

19. 10. 2006 je Ministrstvo za zdravje R Slovenije Društvu bolnikov s krvnimi boleznimi
podelilo Status humanitarnega društva za kronične bolnike.

24. 12. 2008 smo nepričakovano in mnogo
prezgodaj izgubili prvo predsednico društva
Darijo Jakelj. Poslovili smo se 31. 12. 2008
na pokopališču v Preski pri Medvodah.

21. 3. 2009. Na redni letni skupščini Društva
bolnikov s krvnimi boleznimi je bila za novo
predsednico imenovana Majda Slapar.

25. 9. 2010 je bila v Kulturnem domu
Mengeš slavnostna prireditev ob 15-letnici
Društva bolnikov s krvnimi boleznimi. Ob tej
priliki je bil izdan Almanah.
Oktober 2010. Včlanili smo se v Nacionalni
forum humanitarnih organizacij Slovenije –
NFHOS.

Darija Jakelj, prva predsednica društva –
1995–2008

Maj 2011. Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi se je vpisalo v Register društev s krvnimi
bolezni v Bruslju – European Association of Patients with Blood Diseases.

29. 2. 2012. Ob Evropskem Dnevu redkih bolezni je Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi
prvič v Sloveniji samostojno organiziralo srečanje predstavnikov dvanajstih različnih
društev, ki združujejo bolnike z redkimi boleznimi, medicinskega osebja, vladnih in
nevladnih organizacij ter medijev. Srečanje je bilo v Cankarjevem domu v Ljubljani.
Pokroviteljica srečanja je bila soproga predsednika države Barbara Miklič Türk.
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Maj 2013. V okviru mednarodnega sodelovanja in povezovanja smo s poslanko v Evropskem
parlamentu in članico našega društva Tanjo Fajon organizirali ogled Evropskega parlamenta
v Strasbourgu.

Februar 2014. Postali smo polnopravni člani Evropskega združenja redkih bolezni –
EURORDIS.

22. 4. 2014. Majda Slapar, predsednica društva, je bila na Ministrstvu za zdravje RS
imenovana za članico Koordinacijske delovne skupine za zagotavljanje koordinacije in
implementacije Načrta dela na področju redkih bolezni v Republiki Sloveniji za mandatno
obdobje 4 let.
Avgust 2014. Zaživela je prenovljena in posodobljena spletna stran. Novembra 2014 smo
odprli Facebook stran društva.

27. 2. 2015 je bila organizirana 1. nacionalna konferenca ob Evropskem Dnevu redkih
bolezni v protokolarnem objektu Brdo pri Kranju. Organizatorji srečanja: Društvo bolnikov
s krvnimi boleznimi, Ministrstvo za zdravje RS in Klinični institut za medicinsko genetiko,
UKC Ljubljana.
8. 5. 2015. Na ustanovnem sestanku zainteresiranih predstavnikov društev bolnikov z
redkimi boleznimi, je bila Majda Slapar imenovana za podpredsednico krovne organizacije
za redke bolezni v R Sloveniji: Združenje za redke bolezni Slovenije.
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Programi društva – realizacija
od 1995 do 2015
Poslanstvo društva se je od začetnih idej ob ustanovitvi in medsebojnem druženju
med bolniki, nudenju pomoči, nesebičnem sodelovanju v procesu zdravljenja bolnikov,
informiranju o bolezni in stalni dostopnosti za bolnike ter njihove svojce v današnjem času
dopolnilo in postalo nepogrešljiv člen v procesu zdravljenja. Ima veliko vlogo pri ozaveščanju
bolnikov kot tudi širše javnosti o bolezni, s svojimi posebnimi socialnimi programi delovanja
pa nesebično vstopa v procese delovne, zdravstvene, socialne in finančne rehabilitacije
bolnika in njegove družine v času zdravljenja in po njem.
Bolnikom želimo nuditi pomoč pri premagovanju dolgotrajnega zdravljenja. Z lastnimi
izkušnjami pa k boljšemu, predvsem pa lažjemu razumevanju nastale situacije. Z izvajanjem
programov delovanja društva želimo zagotoviti in vsaj delno nadomestiti vse tisto, kar
bolniki kot tudi njihovi svojci v času zdravljenja izgubijo.
Leta 1999 smo se na osnovi že sprejetih ciljev društva o pomoči bolnikom v času
zdravljenja in po njem, uspeli vključiti v program financiranja Fundacije za financiranje
invalidskih in humanitarnih organizacij v RS (FIHO). Za zagotavljanje zastavljenih ciljev
društva, smo sprejeli naslednje programe delovanja, ki jih od same ustanovitve društva
dalje redno širimo in dopolnjujemo.

1. Preventivno socialni program za ohranjevanje zdravja,
izboljšanje kakovosti življenja in preprečevanje negativnih
posledic zdravljenja.
1.1. Zdraviliško ali fizioterapevtsko zdravljenje;
1.2. Posebni socialni programi za socialno, finančno in zdravstveno ogrožene bolnike;
1.3. Organizirano druženje in promocija zdravega življenja:
- Izleti po Sloveniji in tujini;
- Prednovoletna srečanja;
- Sodelovanje članov društva na svetovnih in evropskih igrah transplantiranih bolnikov.
Program se sofinancira s sredstvi Fundacije FIHO od leta 1999 dalje.
Namen: Program je namenjen članom društva – bolnikom in bivšim bolnikom z namenom
izboljšati kakovost življenja po zaključku zdravljenja s kemoterapijo in radioterapijo, po
presaditvi krvotvornih matičnih celic ter kostnega mozga v skrbi za ohranitev na novo
pridobljenega zdravja.
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1. 1.	Zdraviliško ali fizioterapevtsko zdravljenje.
Zaradi vedno večjega zmanjševanja pravic
bolnikom iz naslova pokojninskega,
invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja
smo v društvu začeli izvajati posebni socialni
program: Zdraviliško ali fizioterapevtsko
zdravljenje. Tako smo na osnovi sprejetega
Pravilnika o dodeljevanju sredstev za
socialno pomoč, pomoč pri sofinanciranju
zdraviliškega
ali
fizioterapevtskega
zdravljenja in o enkratni pomoči pri šolanju
ter vsakoletnega internega razpisa o pravici
do koriščenja programa začeli izvajati
program sofinanciranja zdraviliškega ali
fizioterapevtskega zdravljenja. Ravno zaradi
zmanjševanja pravic s področja delovnega
varstva ter zato manjše zaposljivosti po
zaključku dolgotrajnega in agresivnega
zdravljenja krvnih bolezni, je možnost
ponovne vključitve v delovni proces veliko
manjša, s tem pa je tudi finančna situacija
družine bolnika bolj ogrožana.
Program poteka vse leto in se krije s
sredstvi Fundacije FIHO.
Z izvajanjem preventivno socialnega
programa omogočamo članom društva,
bivšim bolnikom ohranjanje na novo
pridobljenega zdravja ter s tem večjo
kakovost življenja po dolgotrajnem in
agresivnem zdravljenju z radioterapijo in
kemoterapijo ter presaditvijo krvotvornih
matičnih celic.
V letih od 1999 do 2015 je bilo
omogočeno
koriščenje
programa
zdraviliškega ali fizioterapevtskega zdravljenja
ter sofinanciranja posledic zdravljenja po
presaditvi kostnega mozga in krvotvornih
matičnih celic (v nadaljevanju PKMC)
bivšim bolnikom 437-krat, kar pomeni, da
je program povprečno koristilo 28 članov
letno.

42

20 let

20 let

Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi

43

Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi

20 let

število koristnikov zdraviliškega in
fizioterapevtskega zdravljenja

V tabeli sta skupaj grafološko prikazana preventivno socialni program in program
sofinancirana posledic zdravljenja.
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Število koristnikov zdraviliškega ali fizioterapevtskega zdravljenja ter koristnikov pomoči pri
sofinanciranju posledic zdravljenja po PKMC od 1999 do 2015.

1. 2. Posebni socialni programi za socialno, finančno in zdravstveno ogrožene
bolnike.
Po zaključku zdravljenja s kemoterapijo in radioterapijo ter presaditvijo krvotvornih
matičnih celic (PKMC) ter posledic zdravljenja se delovna sposobnost marsikaterega bolnika
zmanjša, kar privede v zaposlitev za skrajšani delovni čas ali popolno upokojitev. S tem
pa nastopi tudi popolnoma nova finančna situacija v družini, ki bistveno vpliva na samo
rehabilitacijo bolnika po zaključku zdravljenja. Da bi bolnikom, članom društva, priskočili na
pomoč ob izjemno težki finančni situaciji, smo uvedli možnost izplačila enkratne socialne
pomoči in pomoči pri šolanju tako bolnikom kot njihovim otrokom, ki se redno šolajo.
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V letih od 1999 do 2015 je bilo podeljeno 52 socialnih pomoči, članom društva – bivšim
bolnikom.

Na osnovi prejetih sredstev Fundacije FIHO ter sprejetega Pravilnika društva o izvajanju
programa pomoči pri šolanju članom društva ter njihovim otrokom, ki se redno šolajo,
v obliki enkratne štipendije, smo začeli v letu 2000 na osnovi internega razpisa izvajati
program. Tako je bila v letih od 2000 do 2011 podeljena enkratna pomoč pri šolanju
327-krat otrokom članov društva in članom, ki so se v času zdravljenja še šolali. Zaradi
zmanjševanja priliva finančnih sredstev Fundacije FIHO, vse večjega članstva v društvu
ter širitve drugih programov smo program z letom 2011 zaključili.

45

Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi

20 let

Leto

Koriščenje zdraviliškega
ali fizioterapevtskega
zdravljenje ter
sofinanciranja posledic
zdravljenja s PKMC za
člane društva, bivše
bolnike

Podeljene socialne
pomoči članom
društva, bivšim
bolnikom

Koriščenje enkratne
pomoči pri šolanju
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članov društva in
njihovih otrok
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Prikaz števila koristnikov zdraviliškega ali fizioterapevtskega zdravljenja ter število
koristnikov sofinanciranja posledic zdravljenja s PKMC, dodelitev socialnih pomoči in
odobritev enkratne pomoči pri šolanju od 1999 do 2015.

1. 3. Organizirano druženje in promocija zdravega življenja.
Eden od pomembnih programov delovanja društva je tudi organizirano druženje in
promocija zdravega življenja. Tako smo že od ustanovitve društva dalje dali velik poudarek
organiziranemu druženju in izmenjavi medsebojnih izkušenj, ki članom društva omogočajo
boljšo psihofizično počutje, lažje razumevanje in zdravljenje bolezni ob spoznanju, da
nisi sam. Tako smo organizirali številne izlete po Sloveniji in tujini z ogledom kulturnih
znamenitosti, se udeleževali številnih zgodovinskih predstavitev posameznih pokrajin in si
do dodobra ogledali lepote naše domovine. Zelo kmalu smo spoznali, da smo se medsebojno
zelo navezali, spletli iskrena prijateljstva in poznanstva in ob organiziranih prednovoletnih
srečanjih to tudi dokazali z veliko udeležbo in prisrčnostjo. Da pa nas bolezen ni ustavila,
smo sodelovali tudi na mednarodnih športnih tekmovanjih transplantiranih bolnikov.
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1.3.1. Izleti po Sloveniji in tujini.
Prvo druženje članov društva smo organizirali 28. 6. 1997 s piknikom na Rakitni. Bili
smo polni radostnega zanosa ob dejstvu, da smo se zbrali vsi člani na novo ustanovljenega
društva, ki je imelo veliko načrtov in idej, kako bomo začeli ustvarjati nekaj popolnoma
novega za bolnike s krvnimi boleznimi. Do ustanovitve našega društva ni bilo društva,
ki bi bolnikom s krvnimi boleznimi dalo oporo in pomoč v času zdravljenja in po njem.
Piknik smo organizirali v lastni režiji, vsak je nekaj pripravil, spekel, nakupil, lokacijsko pa
smo bili pri bratu naših članov Dunje in Jožeta Kovačiča.
18. 4. 1998
Gornja Radgona z ogledom šampanjske kleti
V sodelovanju s predstavnikom območne enote združenja Rdečega križa Gornje Radgone
in našim članom Andrejem Fišingerjem smo organizirali izlet v Gornjo Radgono z ogledom
mesta in šampanjske kleti ter srečanje nadaljevali s piknikom v Vinotoču Ploj v Zbigovcih.
19. 6. 1999
Izlet v Benetke s katamaranom – Prince of Venice
V deževnem in hladnem jutru smo se udeleženci izleta sestali v Marini v Portorožu in se
s katamaranom Prince of Venice odpeljali v Benetke. Marsikdo od članov društva je prvič
videl Benetke, zato je bilo razpoloženje izredno. Po vodenem ogledu Benetk smo si vzeli
kar nekaj prostega časa za samostojno raziskovanje prelepega mesta, ki je sijalo od toplega
sonca. V večernih urah smo se s katamaranom vrnili v Portorož.
Ogled Benetk

23. 10. 1999
Izlet na Kras, Divaška Vilenica, Tomaj, Dutovlje, Štanjel
V začetku delovanja društva smo si zastavili cilj, da bomo organizirali vsaj dvakrat letno
celodnevne izlete. Tako smo v letu 1999 to tudi uresničili in odšli v oktobru na celodnevni
izlet na slovenski Kras. Ogledali smo si Divaško Vilenico, Lokve, Tomaj, cerkev Sv. Petra in
Pavla in hišo Kosovelovih, Dutovlje, Štanjel in grad Rihenberg.
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20 let
Ogled Divaške
Vilenice

Člani društva v
Štanjelu

10. in 11. 6. 2000
Dvodnevni izlet Gradovi Ludvika Bavarskega
V spomladanskem času smo prvič v Društvu organizirali dvodnevni izlet in si ogledali
slikovito Bavarsko in Tirolsko ter gradove Ludvika II. Bavarskega in starodavne cerkve.

14. 10. 2000
Dolenjska, Pleterje in Kostanjevica
Jesensko organizirano druženje je bilo namenjeno spoznavanju lepot Dolenjske, Kartuzije
v Pleterjah z ogledom Kostanjevice. Pot smo nadaljevali z ogledom Kostanjeviške jame in
prijetno ter sproščeno druženje nadaljevali na kmečkem turizmu Kostanjevica na Krki.
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16. 6. 2001
Koroška, Celovec, Knežji kamen, Gospa Sveta
V želji spoznati tudi sosednje države naše domovine smo si v spomladanskem roku
organiziranih druženj ogledali lepote Koroške s Celovcem, Knežjim kamnom, Gospo Sveto,
Minimundusom, Vrbskim jezerom in Korenskim sedlom.

13. 10. 2001
Slovensko Primorje; Hrastovlje, Piran in Sečovlje
Lepote Slovenije v jeseni smo doživeli na slovenskem Primorju, ko smo si za začetek
poti najprej ogledali Hrastovlje z zelo znanim mrtvaškim plesom, pot nadaljevali v prelepo
obmorsko mesto Piran, se povzpeli do piranske cerkve in pot nadaljevali do Sečovelj.
Člani društva v
Hrastovljah

7. 6. 2002
Prlekija in Prekmurje, Ljutomer; Veržej in mlin na Muri
Da so posebno dobrosrčni ljudje prav v Prlekiji in Prekmurju, smo člani društva doživeli na
spomladanskem izletu v ta prelepi del Slovenije. Izlet je bil organiziran v sodelovanju s članom
društva Andrejem Vršičem, predstavnikom lokalnega turističnega društva v Veržeju.
Ogledali smo si Jeruzalem, poizkusili dobrote v vinoteki Vinskega hrama, pot nadaljevali
čez Železne dveri do Veržeja, ogledali mlin na Muri ter se z ladjico zapeljali preko reke
Mure, kjer so nas pričakali domačini z domačimi dobrotami, z veliko mero dobre volje in
hudomušnic na račun nas vseh. Prelep izlet smo zaključili v gostilni našega člana Gašpar
Staneta v Markovcih v Prekmurju. V poznih večernih urah smo se polni izrednih vtisov
odpravili proti Ljubljani.
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20 let
Prijetno druženje
članov društva v
Prlekiji

19. 10. 2002
Bela Krajina, Dolenjske toplice, Metlika, Rosalnice
Celodnevni izlet v Belo krajino nas je popeljal mimo Novega mesta do Dolenjskih Toplic
in Gorjancev do Metlike, kjer smo si z lokalnim vodičem ogledali mestno jedro s cerkvijo, v
kateri je župnik imel čudovito predstavitev posameznih fresk ter pot nadaljevali z obiskom
edinega muzeja na Slovenskem, posvečenega gasilstvu.
Ogledali smo si še Rosalnice in romarske gotske cerkve Tri fare.
Sprehod po
Metliki

17. 5. 2003
Izlet z vlakom v Laško – ogled Pivovarne
V zgodnjem majskem jutru smo se zbrali na Železniški postaji v Ljubljani in se z vlakom
odpeljali v Laško na ogled pivovarne, ki ga je organizirala članica društva Olga Hofbauer.
Ogledali smo si ves potek proizvodnje piva in se dodobra naužili te osvežilne pijače
različnih okusov. Dan smo nadaljevali z ogledom mesta Laškega ter njegove okolice ter se v
popoldanskem času vrnili v Ljubljano. Srečanje smo združili tudi s strokovnim predavanjem
klinične psihologinje Bernarde Logar.
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21. 6. 2003
Primorska; grad Miramare, Devin, Oglej in Doberdob
V letu 2003 smo zaradi velikega zanimanja članov organizirali tri celodnevna srečanja in
se tako v juniju odpravili na izlet na Primorsko. Izlet je organiziral član društva Jože Uhan.
V vročem poletnem dnevu smo si ogledali grad Miramare in se sprehodili po Rilkijevi poti,
obiskali Devin in Oglej ter Doberdob.

Ogled gradu Miramare

Nada Rožič, Tone Žuk in Majda Slapar na
gradu Miramare
18. 10. 2003
Beneška Slovenija; Čedad, Stara Gora, Matajur, Landarska jama
Tretje organizirano srečanje v letu 2003 nas je popeljalo v Beneško Slovenijo. Sprehodili
smo se ob reki Nadiži v Čedadu in si ogledali vse znamenitosti tega starodavnega mesta, se
odpeljali na Sveto goro ter se najbolj korajžni podali na Matajur. Pot smo nadaljevali v vas
Lander, se sprehodili po Landarski jami, kjer so nekoč živeli tudi medvedje.
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20 let
Člani društva
pod Matajurjem

Ogled Landarske
jame

5. 6. 2004
Koroška; Slovenj Gradec, Cerkev Sv. Jurija, Libeliče
Organizirano druženje v letu 2004 nas je popeljalo Koroško. Ogledali smo si Slovenj
Gradec, cerkev Sv. Jurija, nadaljevali pot v Libeliče, znano po plebiscitni odločitvi za takratno
Jugoslavijo, se s splavom odpeljali po reki Dravi, kjer so nas neskončno zabavali splavarji. Pot
smo nadaljevali v Kotlje in obiskali rojstno hišo Prežihovega Voranca - Lovra Kuharja, kjer
smo poslušali doživeto pripoved Solzic gledališkega igralca Mitje Šipka.
16. 10. 2004
Rogatec, Sladka gora, Rifnik
Jesen nas je popeljala na celodnevno druženje proti Rogatcu, kjer smo si v hudem deževju
ogledali največji muzej na prostem v Sloveniji. Sprehodili smo se do renesančno baročnega
dvorca Strmol, nadaljevali pot na Sladko goro, Rifnik in si ogledali Ajdovsko zidanico.
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5. 3. 2005
Smučanje: Rog nad Čermošnjicami na Dolenjskem
Za naše vrle smučarje smo organizirali celodnevno smučanje na Rogu nad Čermošnjicami
na Dolenjskem.
Udeleženci
smučanja na
Čermošnjicah
na Dolenjskem:
Stane Mlakar,
Mihaela Uhan,
Darija Jakelj s
sestro Sonjo
Novak

28. 5. 2005
Vipava in Goriška Brda
V času zorenja goriških češenj smo se odpravili na celodnevni izlet v Vipavo in Goriška
Brda. Po ogledu Vipave in pokopališča z egiptovskima sarkofagoma, smo se odpravil proti
Ajdovščini in se sprehodili do izvira Hubelj. Pot smo nadaljevali proti Novi Gorici, si ogledali
svetišče in grobnico Burbonov v Kostanjevci, nadaljevali pot na Sveto Goro nad Solkanom in
prijetno druženje zaključili na pokušini češenj v Medani.

Sprehod ob reki Vipavi

Člani društva ob predstavitvi izleta

18. 6. 2005
Vršič
Ponovno smo za zdravega duha v zdravem telesu in čim večjo aktivnost članov društva
organizirali izlet na Vršič. Z najvišje točke na Vršiču smo se povzpeli na Vratca, nadaljevali
mimo Male Mojstrovke do Slemenove špice. Pot smo nadaljevali v Kranjsko Goro in si
ogledali staro gorenjsko domačijo v Radovni.
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20 let
Udeleženci izleta
na Vršič

Člani društva na
Slemenovi špici

3. 9. 2005
Tehnični muzej Bistra pri Vrhniki
Organizirali smo piknik v gostišču Močilnik pri Vrhniki, kjer smo si dodobra odpočili od
večurnega ogleda Tehničnega muzeja v Bistri pri Vrhniki.

54

20 let

Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi

8. 10. 2005
Idrija in Cerkljansko; Partizanska bolnišnica Franja
Za zaključek organiziranih druženj v letu 2005, smo se odpravili še na ogled Idrije in
Cerkljanskega. Ogledali smo si Mestni muzej Idrija in obiskali legendarno partizansko
bolnišnico Franja. V nadaljevanju nas je pot vodila mino Škofje Loke, kjer smo si ogledali
staro mesto in se proti večeru vrnili v Ljubljano.

Obisk partizanske bolnišnice Franja

Ogled Idrije

18. 2. 2006
Smučanje na Golteh in kopanje v Zdravilišču Topolšica
Za športno aktivne člane društva je bilo smučanje na Golteh, za vse ostale člane, ki ne
smučajo, pa je bila možnost kopanja v Zdravilišču Topolšica.
20. 5. 2006
Brioni
Eden zanimivejših izletov je bil celodnevni izlet na Brione. V Fažani smo se vkrcali na
ladjo in se odpeljali na otok Veliki Brion. Poleg prečudovite narave in znanega živalskega
vrta v naravi, smo si ogledali tudi stalno razstavo: Tito na Brionih, ki prikazuje obdobje, v
katerem so se srečevali tako politiki kot najbolj znani filmski igralci iz vsega sveta.
Z ladjo smo se vrnili v Fažano in pot nadaljevali v Pulo, kjer smo si ogledali rimski
amfiteater ter druge mestne znamenitosti.

Člani društva na Brionih
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Ogled krajinskega parka

Majda in Boris Slapar na Brionih
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30. 9. 2006
Salzburg
V septembru smo se odpravili na izlet v prelepo mesto Salzburg. Iz Ljubljane smo se
peljali do Jesenic, nadaljevali pot skozi Karavanški predor do Beljaka in Salzburga. Ogledali
smo si Mozartov trg s spomenikom in Mozartovo hišo, se sprehodili po mestnem jedru do
mestne hiše, Frančiškanske cerkve, Opatije Sv. Petra ter se povzpeli do mogočne trdnjave
Hohensalzburg.

26. 5. 2007
Slovensko primorje; z ladjo po slovenski obali
V dobrem vzdušju in lepem vremenu smo se iz Portoroža z ladjo odpeljali ob obali
slovenskega morja. Ogledali smo si Piran, Izolo in Koper.
8. 9. 2007
Orlovo gnezdo, Rudnik soli, Kraljevo jezero
Vsem zgodovinsko znano Orlovo gnezdo, rudnik soli in bavarsko jezero Konigsee smo si
ogledali in odnesli z izleta nepozabne vtise.
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20 let
Ogled članov
društva rudnika
soli

2. 3. 2008
Smučanje na Golteh in kopanje v Termah Topolšica
Velikokrat smo organizirali smučanje in druge športne aktivnosti za vse tiste člane, ki si
svoje življenje brez zimskih in drugih športnih radosti ne znajo predstavljati. Tako smo tudi
leto 2008 začeli s organiziranjem smučanja na Golteh ter kopanjem v Termah Topolšica.
10. 5. 2008
Brežice z okolico
V maju smo v sodelovanju z našim članom Stanetom Mlakarjem organizirali celodnevno
druženje in se odpravili na izlet v Brežice. Ogledali smo si mesto Brežice z brežiškim
gradom in njihovo grajsko kletjo, kjer smo se srečali s pravim grajskim kletarjem, ki je
poskrbel za zelo dobro razpoloženje nas vseh. Nadaljevali smo z ogledom Posavskega
muzeja, Brezovice in se do solz nasmejali v Repnici Najger, kjer nam je lastnica na zelo
duhovit in hudomušen način obrazložila nastanek in pomen repnice. Pot smo nadaljevali
skozi Staro vas na Bizeljskem ter si ogledali Pleteršnikovo domačijo, avtorja izjemnega
slovensko-nemškega slovarja.
Ogled posavskega
muzeja
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Ogled Brežic

21. 6. 2008
Cerkniško jezero
Polni vtisov še z izleta v Brežicah, smo se odpravili v juniju na ogled Cerkniškega jezera.
Da so bili ti izleti organizirani kar večkrat na leto, gre zasluga vsem članom društva, ki so
si nadvse želeli čim več druženja in izmenjave izkušenj. Tako smo si najprej ogledali Rakov
Škocjan, Veliki in Mali naravni most in reko ponikalnico, Tkalco jamo, maketo Cerkniškega
jezera z multivizijo, čebelarsko učno pot ter Polharski muzej v pristavi na gradu Snežnik.
Predstavitev
ob Cerkniškem
jezeru

20. 9. 2008
Plitvička jezera
Na Plitvička jezera smo se odpravljali kar nekaj let. Velikokrat je bila izražena želja
članov društva, da bi bilo lepo, da se organizira izlet tudi na Plitvička jezera. Tako smo se na
deževen dan v septembru odpeljali z dvema avtobusoma proti državni meji s Hrvaško in
pot nadaljevali proti mestecu Slunj. Po kartkem ogledu smo se sprehodili do naselja mlinov
Rastoke ter nadaljevali pot proti narodnemu parku Plitvička jezera. Resnično smo bili
navdušeni nad izredno lepoto in domiselnostjo narave.
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20 let

Izlet članov društva na Plitvička jezera
16. 5. 2009
Rezija, Belopeška jezera, Trbiž, Čedad, Goriška Brda
Iz Ljubljane smo se odpeljali mimo Kranjske Gore in se ustavili pri slikovitih Belopeških
jezerih pod Mangartom na Italijanski strani. Pot smo nadaljevali po Kanalski dolini proti
Trbižu. V Reziji smo si ogledali program v rezijanščini. Po zaključku predstavitve smo pot
nadaljevali mimo reke Tilment do kraja Pušja vas, Čedad do Gorice.
Prijeten izlet smo zaključili v Goriških brdih na pokušini prvih češenj.

Člani društva na predstavitvi v Reziji
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5. 9. 2009
Posočje
Odpeljali smo se čez prelaz Predel in se spustili v dolino Trente, kjer smo si ogledali Trentarski
muzej, trdnjavo Kluže z dramsko predstavitvijo o 1. svetovni vojni, pot nadaljevali do Kobarida
in si ogledali muzej, posvečen Soški fronti, ter nadaljevali pot skozi Most na Soči do Kanala.
8. 5. 2010
Organiziran izlet v Benetke ob 15–letnici društva
Na izredno veliko željo članov društva smo ob 15-letnem delovanju društva ponovno
organizirali izlet v Benetke z ogledom otoka Burano in Murano. Tokrat se nismo peljali s
katamaranom, temveč z dvema avtobusoma. V pristanišču Punta Sabbioni smo se vkrcali
na panoramsko ladjo in se prepustili valovom Beneške lagune.
Sprehod po otoku
Burano

Vožnja z ladjico v
Benetke
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20 let

Člani društva na otoku Murano
21. 5. 2011
Zgornja Savinjska dolina
V sodelovanju s članoma društva Jožetom Kolencem in Zdenko Jelen ter Zavodom za
turizem TIC SOLČAVA, Center RINKA, je potekal izlet po Zgornji Savinjski dolini. Pot nas je
vodila mimo Mozirskega gaja, Nazarij, kjer smo si ogledali Frančiškanski samostan, nadaljevali
smo pot proti Solčavi z ogledom cerkve Marije Snežne in se udeležili stalne razstave v Centru
Rinka »Solčavsko« z multimedijsko predstavitvijo. Pot smo nadaljevali proti Logarski dolini
in si ogledali slap Rinka.

Ogled Mozirskega gaja
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Ogled Frančiškanskega samostana in knjižnice

Pred Frančiškanskim samostanom
1. 10. 2011
Skrivnostno Kočevsko
Organizirali smo izlet˝Skrivnostno Kočevsko˝. Ogledali smo si Muljavo, Žuženberk,
Sotesko, se sprehodili do Baze 20 in z lokalnim vodičem dodobra spoznali nastanek, pomen
in delovanje partizanskega sedeža s tiskarno pod okriljem kočevskih gozdov. Pot smo
nadaljevali z ogledom krajev Kočevje s Kočevsko Reko, Gotenica in Ribnica.
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20 let
Sprehod do
Baze 20

Predstavitev v
Kočevski Reki

Skupno slikanje v Kočevski Reki
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12. 5. 2012
Goričko in Porabje
Tudi na izlet na Goričko in Porabje smo se odpravili z dvema avtobusoma. Pot nas je
vodila mimo Celja, Maribora, Gornje Radgone na Goričko, kjer smo si ogledali največji grad
na Slovenskem, ki ima toliko sob, kot je dni v letu. Nato smo obiskali Porabje z Monoštrom.
Za popestritev celodnevnega druženja in spoznavanja lepot, nas je v gostilni v Monoštru
zabaval naš član društva Stanko Gašpar s svojo skupino.

Udeleženci izleta na Goričko in Porabje
Prijetno
razpoloženje v
Monoštru

Kratek počitek v
Monoštru
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30. 6. 2012
Ogled Tehničnega muzeja Bistra in piknik ob Ljubljanici v Podpeči
V triurni predstavitvi smo ponovno dodobra spoznali Tehnični muzej Bistra in srečanje
nadaljevali s piknikom ob Ljubljanici v Brunarici Pristava v Podpeči. Najbolj zagreti člani so
se podali na bližnje igrišče z mivko in igrali odbojko.
Ves čas srečanja pa nas je s svojo harmoniko zabaval član društva Matjaž Jurca.

Ogled Tehničnega muzeja Bistra

Športno razpoloženje udeležencev piknika

Matjaž Jurca s harmoniko
29. 9. 2012
Popotovanje v srce Istre
V jesenskem času smo se odpravili na popotovanje v srce Istre. Peljali smo se mimo Črnega
kala do Hrastovelj, kjer smo si v cerkvi Sv. Trojice ogledali freske mrtvaškega plesa. Pot smo
nadaljevali mimo Buzeta do najmanjšega mesta na svetu – Huma in se odpeljali do Opatije.
Popotovanje smo zaključili v mestecu Motovun.
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Člani društva v
Humu

Tone Rozina, Franc Molka, Terezija Rozina in
Rozi Molka v Opatiji

Sprehod ob morju

V Motovunu

Martina Kristan in Anica Šinko

19. 5. 2013 – 22. 5. 2013
Strasbourg
V okviru mednarodnega sodelovanja ter v sodelovanju s poslanko v Evropskem
parlamentu in članico našega društva Tanjo Fajon smo prejeli vabilo za obisk Evropskega
parlamenta v Strasbourgu. Tako smo v času od 19. 5. do 22. 5. 2013 organizirali štiridnevni
izlet v Strasbourg. Ogledali smo si mesto Strasbourg, ki se v novem delu ponaša z različnimi
zgradbami Evropske unije, v starem delu pa je ohranil bogato kulturno dediščino. Sprehodili
smo se po mestu in si ogledali čudovite stolnice iz rožnatega vogeškega kamna, ki v
notranjosti skriva tudi enega od genialnih izumov 16. stoletja: astronomsko uro. Sprehod
smo nadaljevali po najlepšem predelu La Petite France, kot imenujejo stari del mesta, in se
zapeljali z ladjico po idilični rečici z nenavadnim imenom »ILL«.
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Naslednji dan pa je bil namenjen potovanju in ogledu najlepših bližnjih znamenitosti.
Tako smo si ogledali rajsko vasico Riquewir, Colmar, tipično alzaško mesto, obdano z
vinogradi in Vogezi, kjer je tudi središče pridelave alzaških vin, ter pravljični grad HautKoenigsbourg, trdnjavao iz 12. stoletja, ki se dviga iz skalovja in kraljuje nad Alzaško nižino.
Zadnji dan pa je bil namenjen ogledu Evropskega parlamenta.
Sledil je izredno zanimiv in poučen pogovor z EU poslanko Tanjo Fajon ter obisk parlamentarne
polkrožne dvorane, kjer je ravno potekalo glasovanje, ki smo ga lahko spremljali tudi mi.

Pred portalom katedrale Notre-Dame v Strasbourgu
Sprehod po
čudoviti vasici
Riquewir
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Člani društva v Colmaru

Člani društva v Evropskem parlamentu
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Majda Slapar in Tanja Fajon v Evropskem parlamentu

Predavanje v Evropskem parlamentu
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Člani društva pred Evropskim parlamentom v Strasbourgu
28. 9. 2013
Potovanje po Dolenjski in Posavju
Izlet so organizirali člani društva iz Mirnske doline.
Odpeljali smo se proti Ivančni Gorici, kjer se nam je pridružil lokalni vodič, in vožnjo
nadaljevali do najstarejšega slovenskega samostana Stična (1136). V prostorih stare
samostanske prelature smo si ogledali muzejske in galerijske zbirke ter nato obiskali
zeliščno lekarno, v čajnici v cistercijanskem slogu poskusili »društveni« čaj dobrega počutja
po recepturi p. Simona Ašiča. Tu se nam je pridružil tudi nekdanji Ašičev najožji sodelavec
magister farmacije Jože Kukman.
Sledila je kratka vožnja do izvira najdaljše slovenske reke Krke (z izvirom in izlivom v
Sloveniji skupaj 111 km), kjer smo si ogledali tudi Krško jamo. Po kratkem postanku smo
pri Otočcu zapustili dolino reke Krke in se preko Škocjana usmerili proti Posavju in obiskali
Sevnico.

Ogled samostana Stična

Jože Kukman in Majda Slapar v samostanu
Stična
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20 let
Ogled Krške jame

Ogled gradu v
Sevnici

Obisk grajske
kleti
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V Sevnici smo si ogledali grad in grajske muzejske zbirke ter Lutrovo klet, v kateri je med
drugimi deloval tudi Trubarjev naslednik Jurij Dalmatin. Iz Sevnice smo se z avtobusom
usmerili v dolino reke Mirne, izlet pa zaključili najprej z ogledom ene najlepših slovenskih
gotskih cerkva cerkvijo Sv. Ruperta (1497) ter nato ogledom prvega muzeja s kozolci na
prostem na svetu v Šentrupertu; tam se nam je pridružil tudi župan, arhitekt Rupert Gole.
Pod kozolci na prostem pa so nas naši člani, ki živijo v tem prelepem delu Slovenije,
pogostili in pripravili pester kulturni program.

Sprehod do Sevniškega gradu
Zahvala vodički
po gradu
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20 let
Sprejem
pri župani
Šentruperta
Robertu Goletu
v muzeju na
prostem

Kramljanje pod
kozolcem

24. 5. 2014
Spomladanski izlet na Štajersko
V organizaciji članov društva Kristine in Ivana Klepa je potekal izlet na Štajersko.
V Slovenski Bistrici se nam je pridružil Ivan Klep, ki je vodil celodnevni izlet. Sledila je
polurna panoramska vožnja skozi staro mestno jedro Slovenske Bistrice do gradu nekdanjih
lastnikov grofov Attemsov, vožnja po deželni cesti od Slovenske Bistrice proti Ptuju mimo
Pragerskega do Kidričevega (tovarna Talum) oz. Strnišča (odlagališče rdečega blata in lokacija
100 let starega taborišča).
Na Ptujski gori smo imeli individualni ogled cerkve Marije, zavetnice s plaščem, ogled
okolice z obzidja, pot pa smo nadaljevali v smeri Kungote in ostankov graščine Ravno polje
ter si v Zlatoličju ogledali kanalsko hidroelektrarno SD -1.
Vožnjo smo nadaljevali proti Ptuju in si poleg lokalnih znamenitosti ogledali tudi umetno
jezero »Ranca« ter Puchov most s Ptujskim gradom v ozadju.
Popotovanje smo nadaljevali po pešpoti na Ptujski grad, kjer smo imeli vodeni ogled
grajskih muzejskih zbirk in panorame mesta Ptuja z okolico.
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Po ogledu elektrarne Zlatoličje

Organizatorja izleta Kristina in Ivan Klep pri pripravi pogostitve
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20 let
Predstavitev na
Ptujskem gradu

Zahvala Majde
Slapar lokalnim
pevcem

Pred cerkvijo na Ptujski gori
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20. 9. 2014
˝Kjer so nekoč hodile Šavrinke˝
˝Kjer so nekoč hodile Šavrinke˝, smo poimenovali jesensko druženje članov društva.
Pot nas je pripeljala v Gračišče – vas Šavrinke Marije Franca, kjer nas je sprejela njena
sorodnica. Prijazno nas je pričakala naša članica Danijela Rušnjak z velikim jerbasom
primorskih lahkih flancatov. Tu je živel tudi znani pisatelj Marjan Tomšič, ki je pred leti
napisal roman Šavrinke in istrske žene postavil na zgodovinski kulturni zemljevid.
Pot smo nadaljevali proti Motovunu, kjer smo imeli šavrinsko marendo, ter se odpravili
proti hrvaški Istri. Ogledali smo si Buzet, Kubed, kjer smo imeli gledališko predstavitev
detajlov iz življenja Šavrink.
Za zaključek prijetnega popotovanja smo se v večernih urah, ko je že zahajalo sonce in
se začelo potapljati v tržaško morje, pripeljali v Trst in se peljali mimo trga Garibaldi, se
sprehodili po najbolj zanimivem obalnem delu Trsta ter bili ponovno navdušeni nad vsem
lepim, kar smo tega dne videli in doživeli.

V Gračišču, vasi Šavrink
Prim. Jožef
Pretnar, dr. med.
in Matjaž Jurca
pri počitku
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Vzpon na Motovun

20 let

Sproščeno vzdušje po predstavitvi Šavrink
Predstavitev
Šavrink

Člani društva v Gračišču
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Sprehod po Trstu
29. 5. 2015–2. 6. 2015
Izlet v Belgijo in obisk Evropskega parlamenta
Ob dvajsetletnici delovanja Društva bolnikov s krvnimi boleznimi smo v okviru
mednarodnega sodelovanja ter na povabilo poslanke Evropskega parlamenta in članice
našega društva gospe Tanje Fajon organizirali v času od 29. maja do 2. junija 2015 petdnevni
izlet v Bruselj z ogledom Evropskega parlamenta.
Po nočni vožnji, ko nas je spremljala prijetna glasba harmonike našega Matjaža, smo
v dopoldanskem času prišli v Belgijo in si najprej ogledali Waterloo, prizorišče znamenite
bitke, v kateri je bil dokončno poražen Napoleon. Povzpeli smo se na Levji grič, 40 m
visoko gomilo iz nasute zemlje v obliki piramide, in obiskali tudi zanimiv muzej, posvečen
bitki. Po prihodu v Bruselj in nastanitvi v hotelu smo se z javnim prevozom podali na prvo
raziskovanje mesta.
Naslednji dan smo se podali na celodnevni izlet v dve čudoviti belgijski mesti. Najprej smo
obiskali Gent, ki s svojo elegantno katedralo, operno hišo in cehovskimi zgradbami velja
za eno najlepših belgijskih mest. Razvejeno omrežje srednjeveških ulic je največje območje
za pešce v Evropi. Ustavili smo se tudi pred simbolom mesta: 91 m visokim zvonikom s
pozlačenim zmajem, Belfort.
Pot smo nadaljevanje v Brugge. Zaradi številnih kanalov in cvetoče trgovine so ga
imenovali tudi severne Benetke; veljalo je za eno najbolj cvetočih evropskih mest, ki je celino
zalagalo s čipkami. V mestu smo si ogledali srednjeveško središče mesta: trg in prvo borzo
na svetu, nato pa se sprehodili ob kanalih in obiskali čipkarsko delavnico.
1. 6. 2015
Obisk Evropskega parlamenta
Obiskali smo evropski parlament v Bruslju, kjer so nas prijazno sprejele: Tanja Fajon
in njeni asistentki Ajda Žižek in Urška Dolinšek. Po obširni predstavitvi delovanja EU
parlamenta smo imeli pogovor z EU poslanko Tanjo Fajon ter obiskali parlamentarno
dvorano.
Nato smo si ogledali ostale znamenitosti Bruslja: pravosodno palačo, ki velja za največjo
palačo iz 19. stoletja v Evropi, kraljevsko palačo, katedralo, Atomium, mestno hišo in slikovite
cehovske hiše na Velikem trgu. V bližini se nahaja simbol Bruslja, drobni bronasti kipec
Manneken Pis (»Fantek, ki lula«). V večernih urah smo se odpravili proti Sloveniji.
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20 let
Pred vzponom
na Levji grič pri
Waterlooju

V Gentu, enem
najlepših
belgijskih mest

V Bruggeu,
enem najbolj
ohranjenih
srednjeveških
mest v Evropi
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Pred Atomiumom
v Bruslju

Pred vhodom
v Evropski
parlament v
Bruslju

V Evropskem parlamentu s poslanko Tanjo Fajon
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20 let

Pred palačo belgijskega kralja Filipa
20. 6. 2015
Piknik na Rakitni
Ob 20-letnici delovanja društva smo ponovno organizirali srečanje s piknikom na
Rakitni. Tu smo imeli prvo organizirano srečanje leta 1997. Takrat je bilo v društvo
vključenih le nekaj deset bolnikov in njihovih svojcev, danes pa se približujemo številki 500.
Dobro razpoloženje, odličen divjačinski golaž, sladke dobrote iz domače kuhinje, harmonika,
pesem, balinanje ... so premagali vse vremenske nevšečnosti piknika Društva bolnikov s
krvnimi boleznimi. Zahvaljujemo se Lovski družini Rakitna, Marjanu in Rozi, Matjažu in
Romani ter vsem, ki so tako ali drugače prispevali k prijetnemu druženju.
Nagovor glavnega
soorganizatorja
Marjana Šivica
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Harmonika in
pesem, Matjaž
Jurca, Bogdan
Gec in Marjan
Šivic

Delitev okusnega
divjačinskega
golaža
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20 let
Marjan Šivic
in
prim. Jožef Pretnar,
dr. med.

Prijetni pogovori,
pesem in lovske
dobrote

Bogdan Gec,
Miran Ohnjec,
Marjan Šivic,
Jože Kovačič
Balinanje
ni nikoli
dolgočasno.
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DATUM

IZLETI

ŠTEVILO
UDELEŽENCEV

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 Čermošnjice na Dolenjskem

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 Topolšica

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

99

21. 5. 2011

Zgornja Savinjska dolina

50

1.10. 2011

Skrivnostno Kočevsko

38

12. 5. 2012

Goričko in Porabje

102

30. 6. 2012

Ogled Tehniškega muzeja BISTRA in piknik ob Ljubljanici v Podpeči

30

29. 9. 2012

Potovanje v srce Istre

67

19. 5. 2013

Strasbourg

50

28. 9. 2013

Potovanje po Dolenjski in Posavju

64

24. 5. 2014

Spomladanski izlet na Štajersko

47

20. 9. 2014

Kjer so nekoč hodile Šavrinke

50

29. 5. 2015

Bruselj

45

20. 6. 2015

Piknik na Rakitni

44

Izleti po Sloveniji in tujini od 1997 do 2015
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1. 3. 2. Prednovoletna srečanja.
V programu organizacija izletov ter druženja smo že na začetku ustanovitve društva
spoznali, kako pomemben je ta program društva. Ne samo organizacija izletov, kjer se je
vedno znova in znova potrjevalo, kaj bližina nekoga, ki je preživljal enake trenutke, kot
smo jih sami v času zdravljenja, pomeni vsem nam, temveč tudi kako je lepo, ko se lahko
istovetiš z vsemi, sebi enakim, ko ni razlik in veš, da si se resnično znašel v krogu iskrenih
prijateljev. Ravno zaradi takšnega razmišljanja smo uvedli organizirana prednovoletna
srečanja s plesno glasbo, kjer se medsebojno obdarujemo, kjer si izrečemo veliko iskrenih
želja in z velikim veseljem zaplešemo novemu letu naproti v upanju in veri, da bo vsaj tako
dobro, kot je bilo leto, ki odhaja. Veliko število članov se udeležuje prav teh srečanj.

Nekaj utrinkov iz prednovoletnih srečanj:
12. 12. 1998 – Gostišče Repanšek v Homcu pri Domžalah

17. 12. 1999 – Trdinova klet v Mengšu
Miran in Irena
Ohnjec ter
Danica Pompe

Mihael
Klemenčič in
prof. dr. Peter
Černelč, dr. med.
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16. 12. 2000 – Gostišče Repanšek v Homcu pri Domžalah

14. 12. 2002 – Gostišče Rus Lukovica
Marta Štrus,
Martina Mlakar
in Nada Rožič

13. 12. 2003 – Gostišče Vigrad – Rateče pri Škofji Loki
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20 let

2. 12. 2006 – Gostišče Grohar

Darija Jakelj,
častna gostja
pevka Elda Viler
in prim. Jožef
Pretnar, dr. med.

22. 12. 2007 – Gostilna Repnik Kamnik
Frenk in Nada
Rožič, Franc in
Emilijana Meglič,
Luka Konič,
Tatjana Konič in
Neva Gec
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28. 11. 2009 – Gostišče Kovač Količevo

2. 12. 2010 – Hotel Marinšek Naklo pri Kranju
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20 let
Tanja Rakovec,
Martina Mlakar in
Majda Slapar

10. 12. 2011 – Hotel Marinšek Naklo pri Kranju

Prim. Jožef Pretnar, dr. med.
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Majda Slapar,
predsednica
društva

1. 12. 2012 – Gostilna Jurman Ljubljana

Cvetka Flajs Cotič, prim. Jožef Pretnar, dr.
med. in mag. Mojca Modic, dr. med.

Frenk Rožič

Udeleženci prednovoletnega srečanja
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Majda Slapar, predsednica društva

20 let

Franci Molka

7. 12. 2013 – Gostilna Strah, Škofljica
Prednovoletno vzdušje je s svojim nastopom popestril Adi Smolar.

Prof. dr. Peter Černelč, dr. med. in Majda Slapar,
predsednica društva

Majda Slapar, predsednica društva
Udeleženci
prednovoletnega
srečanja
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Prof. dr. Peter Černelč, dr. med.

Pevec Adi Smolar in Majda Slapar,
predsednica društva

Matjaž Jurca

29. 11. 2014 – Gostilna Čad, Ljubljana Vič

Udeleženci prednovoletnega srečanja
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20 let

Majda Slapar, predsednica društva

Prof. dr. Peter Černelč, dr. med.

Prim. Jožef Pretnar, dr. med.

Cvetka Flajs Cotič in Majda Slapar, predsednica
društva
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Udeleženci
prednovoletnega
srečanja

Tone Žuk,
Nada in Frenk
Rožič

DATUM

PREDNOVOLETNA SREČANJA

ŠTEVILO
UDELEŽENCEV

12. 12. 1998

Prednovoletno srečanje; Gostišče Repanšek v Homcu pri Domžalah

35

17. 12. 1999

Prednovoletno srečanje; Trdinova klet v Mengšu

36

16. 12. 2000

Prednovoletno srečanje; Gostišče Repanšek v Homcu pri Domžalah

43

15. 12. 2001

Prednovoletno srečanje; Restavracija Kmečki hram, Brinje pri Ljubljani

45

14. 12. 2002

Prednovoletno srečanje; Gostišče Rus v Lukovici

54

13. 12. 2003

Prednovoletno srečanje; Gostišče Vigrad, Rateče pri Škofji Loki

66

4. 12. 2004

Prednovoletno srečanje; Gostišče Grohar v Mengšu

44

17. 12. 2005

Prednovoletno srečanje; Gostišče Grohar v Mengšu

68

2. 12. 2006

Prednovoletno srečanje; Gostišče Grohar v Mengšu

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

4. 12. 2010

Prednovoletno srečanje Hotel Marinšek v Naklem pri Kranju

92

10. 12. 2011

Prednovoletno srečanje Hotel Marinšek v Naklem pri Kranju

70

1. 12. 2012

Prednovoletno srečanje Gostilna Jurman

97

7. 12. 2013

Prednovoletno srečanje Gostilna Strah, Škofljica

86

29. 11. 2014

Prednovoletno srečanje Gostilna Čad, Ljubljana Vič

75

Prednovoletna srečanja članov društva od 1998 do 2014
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1.3.3. Sodelovanje članov društva na svetovnih in evropskih igrah transplantiranih
bolnikov.
Zahvala Mirana Ohnjeca Društvu bolnikov s krvnimi boleznimi za podporo, da je lahko
sodeloval na igrah takole:»Pravijo, da je pomemben zdrav duh v zdravem telesu in res je tako;
tudi sam sem začutil, da z dejavnostjo, treningom, druženjem ne krepim samo telesa, temveč
v prvi vrsti duha. Saj mi vse to pomaga, da lažje krmarim skozi življenje. Rad tekmujem in
se pomerim v vseh mogočih igrah. Pripravljam se z velikim veseljem, a na koncu imam
vedno občutek, da sem začel prepozno in premalo resno. Po nastopu pa so pozabljene vse
napakice in se zavem veselja, da sem imel možnost sodelovati.«
Nekaj slikovnih utrinkov iz tekmovanj, kjer aktivno sodelujejo tudi člani Društva bolnikov
s krvnimi boleznimi.
Leto 2001 –
13. svetovne igre
transplantiranih
bolnikov - Japonska
– Rado Škrabar
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Leto 2003 –
14. svetovne igre
transplantiranih
bolnikov - Nancy,
Francija – Miran
Ohnjec in Marina
Avsenik

Leto 2007 –
16. svetovne igre
transplantiranih
bolnikov Bangkok Tajska
– Miran Ohnjec,
Marina Avsenik
in Slavko Bric
(prvi trije v prvi
vrsti iz leve)

Leto 2014 –
8. Evropske
igre dializnih in
transplantiranih
bolnikov - Krakov,
Poljska – Miran
Ohnjec

Zahvala za
finančno pomoč
za udeležbo na 5.
evropskih igrah
transplantiranih
bolnikov v
Nemčiji
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DRŽAVA IN KRAJ IGER

UDELEŽENEC

Leto 2002 - 2. evropske igre
BALATONALIGA, Madžarska

Avsenik Marina

Leto 2004 – 3. evropske igre
Ljubljana, Slovenija

Avsenik Marina

20 let

MEDALJA
ZLATA

SREBRNA

BRONASTA

Plavanje
50 m prsno
Mini maraton,

Tek 100 m

Kolesarjenje

Tek 800 m

Bric Slavko

Tek 400 m
Plavanje

Ohnjec Miran

50 m in

Hitra hoja

100 m prsno
Leto 2006 – 4. evropske igre Pecs
Madžarska

Avsenik Marina

Tek 100 m

Bric Slavko

Kolo
posamezno

Mini maraton

Kolo dirka

Mini maraton
Plavanje 50 m
prosto

Bowling
Hitra hoja
Ohnjec Miran

Plavanje
50 m prsno
100 m prsno
50 m hrbtno

Leto 2008 – 5. evropske igre
Würzburg

Avsenek Marina

Mini maraton

Tek 800 m

Bric Slavko

Plavanje
100 m prsno

Leto 2010 – 6. evropske igre
Dublin, Irska

Tek 200 m
Mini maraton

Hitra hoja
Ohnjec Miran

Bowling

Plavanje
50 m prsno
50 m hrbtno
Bowling
Plavanje

Ohnjec Miran

Plavanje 50 m
prsno

100 m prsno

Plavanje 50 m
hrbtno

Hitra hoja
Avsenik Marina

Mini maraton

Tek 800 m

Bowling pari

Plavanje
Leto 2012 – 7. evropske igre
Zagreb, Hrvaška

50 m prsno

Ohnjec Miran

100 m prsno
50 m hrbtno

Leto 2014 – 8. evropske igre
Krakov, Poljska

Ohnjec Miran

Hitra hoja na
5000 m

Plavanje

Plavanje

100 m prsno

Plavanje 50 m
prsno

50 m hrbtno

Pregled članov društva in njihovih uspehov na evropskih igrah transplantiranih bolnikov od
2002 do 2014.
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Mnogo dragocenejša in težko pridobljena odličja pa so na svetovnih prvenstvih
transplantiranih bolnikov med kar 1000 do 1300 bolniki iz do 50 držav.

DRŽAVA IN KRAJ IGER
Leto 2001 – 13. svetovne igre
Kobe, Japonska

UDELEŽENEC

ZLATA

Škrabar Rado

MEDALJA
SREBRNA

BRONASTA

Plavanje

Leto 2003 – 14. svetovne igre
Avsenik Marina
Nancy, Francija

Tek 200 m

Leto 2005 – 5. svetovne igre
Avsenik Marina
London, Kanada

Tek 800 m

Ohnjec Miran

Leto 2007 – 16. svetovne igre
Avsenik Marina
Bankog, Tajska
Bric Slavko

Plavanje
50 m prsno

Plavanje
50 m prsno
100 m hrbtno
Bowling pari

Tek 3 km

Tek 800 m

Tek 200 m
Tek 5 km
Hitra hoja
Plavanje

Ohnjec Miran

50 m prsno
100 m prsno
50 m hrbtno

Leto 2011 – 18. svetovne igre
Göteborg, Švedska

Ohnjec Miran

Plavanje
50 m hrbtno

Pregled članov in njihovih uspehov na svetovnih igrah transplantiranih bolnikov od 2001 do
2011.
Slovenskim organizatorjem Evropskih športnih iger transplantiranih bolnikov:
Slovenskemu društvu transplant in Zvezi društev ledvičnih bolnikov Slovenije smo za
organizacijo in sodelovanje naših članov prispevali določena finančna sredstva:

2004

Slovenskemu društvu
TRANSPLANT

finančna sredstva – prispevek k Evropskim športnim igram transplantiranih,
v Ljubljani

2012

ZDLBS Ljubljana

Finančna sredstva – prispevek k Evropskim športnim igram transplantiranih
bolnikov v Zagrebu

2014

ZDLBS Ljubljana

Finančna sredstva – prispevek k Evropskim športnim igram transplantiranih
bolnikov v Krakovu

Finančni prispevek društva organizatorjem Evropskih športnih iger transplantiranih, kjer so
sodelovali člani društva.
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2. Sofinanciranje posledic zdravljenja s presaditvijo krvotvornih
matičnih celic.
Zaradi zahtevnega zdravljenja s kemoterapijo in radioterapijo ter posledic zdravljenja s
presaditvijo krvotvornih matičnih celic lahko nastopijo novi zdravstveni zapleti, ki bistveno
zmanjšujejo kakovost življenja bolnika, zdravljenje le-teh pa se ne krije iz obveznega
zavarovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje R Slovenije.
Namen programa je izboljšanje kvalitete življenja bolnikov po PKMC, odvisnosti od pomoči
drugih in skrb za ohranitev na novo pridobljenega zdravja s ciljem zmanjševanja socialne in
zdravstvene ogroženosti, izključenosti ter uresničevanja drugih življenjskih ciljev.
Do koriščenja programa so upravičeni člani društva - bivši bolniki, ki so po zaključku
zdravljenja zboleli za posledicami agresivnega zdravljenja krvnih bolezni (osteoporoza,
osteopenija, katarakta, pomanjkanje solz, posledično velik strošek za nabavo posebnih očal,
zobna protetika, ortopedski pripomočki, neplodnost, prezgodnja menopavza).

3. Bolnik - bolniku, psihološka pomoč in podpora.
3.1. Enkrat tedensko svetovanje s strani bolnika na Kliničnem oddelku za
hematologijo UKC Ljubljana.
Program: Bolnik - bolniku, psihološka podpora in svetovanje smo uvedli z željo, da bi
bolnikom, ki so zboleli za eno od krvnih bolezni in se zdravijo na Kliničnem oddelku za
hematologijo UKC Ljubljana v času zdravljenja z nasveti iz lastnih izkušenj pomagali, kako
naprej.
Ko zbolimo, se za trenutek svet ustavi. Ob spoznanju, da smo zboleli za hudo in lahko
tudi smrtno bolezen je spoznanje, da imamo možnost pogovoriti se z nekom, ki je enako
bolezen premagal, velikega pomena. Že sama navzočnost bivšega bolnika nam vlije upanja
in daje pogum za čas, ki je pred nami.
Proces zdravljenja krvnih bolezni je dolgotrajen in od bolnika zahteva veliko volje in
sodelovanja, predvsem pa spoznavanje bolezni ter soočanje z njo. Bolezni ni potrebno
razumeti, vedeti pa je dobro, da je sedaj tu, kljub temu, da je nismo povabili, niti se je
ne želimo in da je sedaj veliko odvisno tudi od nas samih, kako bo zdravljenje potekalo.
Zdravstveno osebje naredi vse, kar je v njihovi moči, a veliko moramo narediti tudi sami. Zato
v društvu menimo, da je čas, ki ga namenimo bolnikom v času zdravljenja, neprecenljiv. V
veliko zadovoljstvo nam je, ko vidimo, da bolnikov pogled v prihodnost ni več tako črnogled.
Za dokončno ozdravitev je poleg medicinskega zdravljenja potrebna tudi psihološka
podpora bolniku.
Zdravniki bolnika in njegove svojce seznanijo s diagnozo bolezni, poteku, načinu in
predvideni dolžini zdravljena, a kljub temu se pojavlja še veliko vprašanj, na katera lahko
odgovori le nekdo, ki je sam zbolel za enako boleznijo, šel skozi ves proces zdravljenja in se
uspešno pozdravil. In to smo mi, bivši bolniki.
Vedno se postavi vprašanje: „Zakaj ravno jaz, ali sem napačno živel, da se je to zgodilo
meni, kako in koliko časa bo potekalo zdravljenje, kaj bo z mojo družino, kako naj povem
otrokom, kakšni so možni zapleti, kako bo, ko bom prišel domov, kaj lahko jem, ali se lahko
gibljem, kakšno bo moje nadaljnje življenje, kaj vse se bo spremenilo, kako je z rodnostjo,
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kako bo z zaposlitvijo oziroma ponovno vključitvijo v delovni proces, kakšno omejitve bom
imel, kako me bo sprejela okolica in predvsem, ali bom preživel?“
Na veliko teh vprašanj lahko odgovarjamo iz lastnih izkušenj ter izkušenj, ki jih ima naše
društvo v 20-letnem delovanju. Bolniki postavljajo veliko vprašanj, na katera lahko odgovori
le zdravnik, zato jim vedno svetujemo, da čim več sprašujejo zdravnike in medicinske sestre
o vseh vprašanjih in dvomih, ki se jim porajajo. Vedno so vključeni tudi njihovi svojci, ki
jih načeloma zanima še več, kot pa bolnika samega. Ravno svojci so velikokrat pobudniki
srečanja z nami, saj želijo na čim boljši način sodelovati pri zdravljenju in biti v resnično
pomoč. Dogaja se, da svojci že prej pokličejo na sedež društva in se dogovorijo za točen dan
in uro našega prihoda na oddelek in se do takrat pogovorijo z bolnikom ter mu svetujejo,
da je pogovor z nami zanj lahko zelo koristen in spodbuden. Vedeti moramo namreč, da
vsi bolniki le niso pripravljeni o bolezni spregovoriti in se pogovarjati in želijo to obdobje
svojega življenja čim prej pozabiti in nikdar več o tem govoriti.
Zato smo se v Društvu bolnikov s krvnimi boleznimi leta 2008 dogovorili z vodstvom
Kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana in začeli izvajati Program Bolnik bolniku,
psihološka pomoč in podpora. Program se izvaja vsak četrtek med 16.00 in 18.00 uro tekom
celega leta na Kliničnem oddelku za hematologijo UKC Ljubljana. Program izvajajo 4 članice
društva – bivše bolnice: Majda Slapar, Mihaela Uhan, Erika Pertinač in Alenka Rak. Od
začetka izvajanja programa leta 2008, so v programu sodelovali tudi: Miran Ohnjec, Tom
Sotlar in Matjaž Jurca.
V tem času imajo bolniki in njihovi svojci, ki si to želijo, možnost pogovora z nami o
vseh nemedicinskih vprašanjih, ki se nanašajo na njegovo bolezen. Pred selitvijo KOH v nove
bolniške prostore v pritličju UKC Ljubljana so se pogovori vršili v za to vnaprej določenem
prostoru na oddelku. Vsi tisti bolniki, ki jim potek zdravljenja ni dopuščal, da bi zapustili
bolniško sobo, pa so se želeli pogovoriti z nami, smo z dovoljenjem oddelčne sestre pogovor
opravili v bolniški sobi. Od leta 2014, ko se je Klinični oddelek za hematologijo preselil v
nove bolniške prostore v pritličju UKC Ljubljana, pa se pogovori z bolniki in z njihovimi
svojci izvajajo izključno v bolniških sobah, za kar je predhodno potrebno pridobiti soglasje
odgovorne medicinske sestre. Pogovor in nasvet bivšega bolnika je velike vrednosti, kar
nam potrjujejo tudi bolniki, njihovi svojci ter medicinsko osebje. Menimo, da je ozaveščen
bolnik veliko bolje pripravljen na proces dolgotrajnega zdravljenja in vsekakor so rezultati
neprimerno boljši.
Vsi, ki izvajamo ta program smo prepričani, da je čas, ki ga namenimo bolniku zelo
pomemben, da s svojimi izkušnjami lahko samo dobro vplivamo tako na bolnika kot tudi
na njegove svojce, saj že s svojo prisotnostjo, našo vedrino in izredno voljo do življenja damo
vedeti, da vse le ni tako črno, da je nam uspelo in da ni nobenega razloga, da tudi njim ne bi.
Glede na tedensko izvajanje programa vse leto od leta 2008 dalje, je zanimanje za pogovor
z bivšim bolnikom s strani bolnikov in njihovih svojcev vedno večje.
V začetku izvajanja programa sta se na pogovor na KOH prijavila do 2 bolnika tedensko.
To so bili prvi začetki, ko so bolniki spoznavali, da lahko tudi v času bolnišničnega zdravljenja
pridobijo nemedicinsko informacijo od bivšega bolnika. Do tedaj so se namreč pogovori
z bolniki in njihovimi svojci izvajali po telefonu, e-pošti in na sedežu društva v Mengšu.
Od leta 2008 dalje pa imajo vsi bolniki, ki se zdravijo na KOH UKC Ljubljana in si to želijo,
možnost, da se tekom bolnišničnega zdravljenja redno pogovarjajo z bivšimi bolniki, ki jim
z lastnimi izkušnjami pomagajo pri premagovanju osebne stiske v času zdravljenja. Tako
se sedaj prijavi tudi do štirinajst bolnikov za enkratni obisk našega člana. Vsakemu bolniku
namenimo toliko časa, kolikor ga potrebuje, ne glede na naš razpoložljivi čas. Zato se včasih
pogovori nadaljujejo v pozne večerne ure, ali pa se preusmerijo na naslednji obisk našega
člana. Vedno je možno tudi, da se pogovorimo po telefonu.
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V upanju in želji, da resnično pomagamo pri zdravljenju bolnikov in jim na svojstven
način olajšamo mogoče najtežje trenutke v življenju, se zahvaljujemo vsem tistim članom
društva, ki so in še vedno svoj prosti čas namenijo bolniku in so mu v veliko pomoč pri
premagovanju težav težkega zdravljenja.
Program se sofinancira s strani Fundacija FIHO.

3. 2. Prednovoletno srečanje z bolniki na Kliničnem oddelku za hematologijo
UKC Ljubljana.
V vseh 20 letih delovanja društva smo izredno veliko pozornost namenjali vsem bolnikom,
ki so se zdravili ali se zdravijo na KOH UKC Ljubljana, saj na ta oddelek prihajajo na zdravljenje
bolniki iz vse Slovenije. Tako smo od vsega začetka, vsako leto v prednovoletnem času obiskali vse
bolnike, ki so se takrat zdravili na KOH UKC Ljubljana, jih skromno obdarili, seznanili z delovanjem
našega društva ter z možnostjo pogovora s člani društva ob katerem koli času dneva vse leto.
Že takrat smo vedeli, tudi po pripovedovanju medicinskih sester ter odzivu bolnikov,
kako zelo si bolniki želijo spoznati nekoga, ki je ravno tako zbolel kot oni, šel skozi ves proces
zdravljenja in se uspešno pozdravil.
December 2013
– Prednovoletni
obisk
predstavnikov
društva v 6.
nadstropju KOH
UKC Ljubljana

December 2014
– Prednovoletni
obisk
predstavnikov
društva v novih
prostorih KOH,
v pritličju UKC
Ljubljana

102

20 let

Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi

3. 3. Prednovoletni obisk na Hemato-onkološkem oddelku Pediatrične klinike
UKC Ljubljana.
Velika pozornost bolnikom, ki so zboleli za eno izmed krvnih bolezni, ni bila namenjena
samo odraslim bolnikom, temveč tudi otrokom. Težko je razumeti stisko staršev, katerih
otroci so zboleli. Zato smo v društvu že od vsega začetka delovanja vključili v svoje programe
tudi prednovoletne obiske otrok, ki se zdravijo na Hemato-onkološkem oddelku Pediatrične
klinike UKC Ljubljana.
Vsako leto smo se v prednovoletnem času dogovorili s predstojnikom Hemato-onkološkega
oddelka Pediatrične klinike prof.dr. Janezom Jazbecem, dr. med., in glavno sestro Marjanco
Rožič, dipl.m.s., ter določili termin našega obiska. Namen naših obiskov otrok je bil za en
sam trenutek zagledati iskrico veselja v njihovih očeh ob pogledu na bogato izbiro igrač, ki
jih prinašamo na oddelek vsako leto. V ta namen nam jih podarja družinsko podjetje Elform
iz Jarš.

December 2013 - Prednovoletno obdarovanje otrok na Hemato-onkološkem oddelku na
Pediatrični kliniki, UKC Ljubljana

December 2014 - Prednovoletno obdarovanje otrok na Hemato-onkološkem oddelku na
Pediatrični kliniki, UKC Ljubljana

103

Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi

20 let

3.4. Podarjeno za bolnike na Kliničnem oddelku za hematologijo UKC
Ljubljana in za otroke, ki se zdravijo na Hemato-onkološkem oddelku
Pediatrične klinike UKC Ljubljana od 1995 do 2015.
Na prošnjo vodstva Kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana o nabavi
najnujnejših medicinskih in negovalnih pripomočkov, smo v društvu glede na dane finančne
zmožnosti vsa leta delovanja za bolnike podarili naslednje:
LETO

KOMU JE BILO PODARJENO?

KAJ JE BILO PODARJENO?

1997

KOH UKC Ljubljana

2 oglasni deski za informiranje o delovanju društva
mobilni telefon
prenosni bronhialni aspirator, prenosna digitalna tehnica
za tehtanje sedečih bolnikov, digitalna elektronska tehnica,
višinomerom
glasbeni stolp s kasetnikom

1998

KOH UKC Ljubljana

12 vrčev za čaj

1998

Hematološka ambulanta,
Poliklinika, Njegoševa 4, Ljubljana

radio s CD kasetnikom

1999

KOH UKC Ljubljana

3 TV sprejemniki, video rekorder in
infuzijska črpalka

2000

KOH UKC Ljubljana

2 specialni bolniški postelji za nego najtežjih bolnikov po
presaditvi KM; bolniška postelja Evolution Hill Rom

2001

KOH UKC Ljubljana

2 nastavka za toaletno školjko – visoko stranišče za bolnike s
posebnimi potrebami

2002

KOH UKC Ljubljana

2 infuzijski črpalki

2003

KOH UKC Ljubljana

monitor za spremljanje vitalnih funkcij

2004

KOH UKC Ljubljana

infuzijska črpalka Ivac
prenosni EKG monitor

2005

KOH UKC Ljubljana

pulzni oksimeter, konzolna servirna mizica, prekoposteljna
servirna mizica, 3 TV sprejemniki

2006

KOH UKC Ljubljana

infuzijski črpalki 1 enokanalna, 1 dvokanalna

2006

Zavodu RS za transfuzijsko
finančna pomoč pri tipizaciji antigenov HLA
medicine, Center za tipizacijo tkiv

2007

KOH UKC Ljubljana

perfuzor Alaris GH 1
pulzni oksimeter MD 61op
pulzni oksimeter MD OP

2008

KOH UKC Ljubljana

12 medicinskih tehntic

2012

Hematološka ambulanta
Poliklinika, Njegoševa 4, Ljubljana

Stojalo za gradivo na Polikliniki – Hematološka ambulanta

2014

KOH UKC Ljubljana

stojalo za gradivo na KOH
oglasna tabla za KOH

Od leta Hemato-onkološkemu oddelku
1997 do
Pediartične klinike, UKC Ljubljana
2014

igrače donatorja firme Elform Šmarca pri Kamniku
izbor želenih otroških in mladinskih knjig

Od leta Novoletno obdarovanje bolnikov in
simbolična darila z novoletnimi čestitkami za bolnike
1997 do medicinskega osebja na KOH UKC
medicinskemu osebju darilna košara dobrot
2014
Ljubljana

Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi je v obdobju od 1997 do 2015 financiralo nakup nujnih
medicinskih in negovalnih pripomočkov za bolnike, ki se zdravijo na Kliničnem oddelku za
hematologijo, ter podarilo igrače za otroke Hemato-onkološkega oddelka Pediatrične klinike
UKC Ljubljana. Z enkratno finančno pomočjo je društvo sofinanciralo tipizacijo antigenov
HLA na Zavodu RS za transfuzijsko medicino Ljubljana.
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4. Izdajanje strokovne literature ter društvenih publikacij.
Publikacije, ki jih je izdalo društvo 1995−2015

Za prvi način informiranja bolnikov in njihovih svojcev smo na samem začetku po
ustanovitvi društva nabavili dve veliki oglasni deski, ki smo ju namestili na KOH UKC
Ljubljana in v Hematološko ambulanto na Polikliniki, Njegoševa 4, Ljubljana.
1997
Februarja 1997 smo izdali prvo zloženko s predstavitvijo društva skupaj s pristopno izjavo.
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1999
December 1999
Za bolnike, ki so odhajali na presaditev kostnega mozga v tujino, smo v decembru
1999 izdali Vodnik za bolnike: Presaditev krvotvornih matičnih celic pri odraslem človeku,
Navodila po odpustu.

Hkrati je tudi izšla zloženka: Zdravljenje s presaditvijo krvotvornih matičnih celic
nesorodnega darovalca, ki je bila namenjena bolnikom, ki so odhajali na zdravljenje v tujino.
Pri izdaji Vodnika za bolnike in zloženke sta s strokovnimi prispevki sodelovala: prim.
Jožef Pretnar, dr. med., in Irena Katja Škoda, v. m. s.
2008
Septembra smo izdali predstavitveno knjižico o društvu, programih delovanja ter ostalih
dejavnostih.
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2009
Oktobra smo ob 20-letnici prve presaditve krvotvornih matičnih celic v Sloveniji izdali
Zbornik: 20 let presaditve krvotvornih matičnih celic v Sloveniji, ki je bil predstavljen na
srečanju bolnikov: Dan za bolnike in njihove svojce, ki se organizira v okviru Združenja
hematologov Slovenije in Združenja za transfuzijsko medicino slovenskega zdravniškega
društva v Podčetrtku oktobra 2009.
Pri izdaji Zbornika so s strokovnimi prispevki sodelovali: prim. Jožef Pretnar, dr. med.,
mag. Miha Tonejc, dr. med., spec. transf. med., ter asist. Tanja Tomaževič, dr. dent. med.

2010
Septembra smo ob 15-letnem delovanju društva smo izdali almanah: 15 let delovanja
društva 1995–2010. V njem je podrobno opisano delovanje društva prvih 15 let.

Zbornik predavanj – Bled, oktober
2010
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V sodelovanju z Društvom bolnikov z limfomom smo za srečanje ob Dnevu bolnikov
oktobra 2010 pripravili Zbornik predavanj: Dan bolnikov s krvnimi boleznimi. Srečanje je
bilo organizirano v okviru Združenja hematologov Slovenije in Združenja za transfuzijsko
medicino Slovenskega zdravniškega društva.Pri izdaji Zbornika so s strokovnimi prispevki
sodelovali: Aleksander Doplihar, dr. med. spec. med. dela, doc. dr. Helena Podgornik, spec.
med. biok., Dušan Enova, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
2011
Junija smo izdali vodnik Akutne levkemije in presaditev krvotvornih matičnih celic
– Navodila za bolnike. Vodnik je bil predstavljen bolnikom in širši javnosti 2. 7. 2011 v
konferenčni dvorani poslovne zgradbe Krka, Dunajska 65, Ljubljana.

Pri izdaji Vodnika za bolnike so s strokovnimi prispevki sodelovali: prim. Jožef Pretnar, dr.
med., doc. dr. Samo Zver, dr. med., doc. dr. Janez Jazbec, dr. med., dr. Vesna Radonič Miholič,
specialistka klinične psihologije, Irena Katja Škoda Goričan, dipl. m. s., Metka Mlekuž, dipl.
m. s., Dragica Dolenc, s. m. s. in Alenka Kobal, ZT.
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2012
Knjižico Manj pogoste bolezni – druga izdaja
smo izdali ob Evropskem Dnevu redkih bolezni
leta 2012. Knjižica je bila 29. 2. 2012 predstavljena
na skupnem srečanju predstavnikov dvanajstih
društev bolnikov, ki združujejo bolnike z redkimi
boleznimi, medicinsko osebje ter vladne in nevladne organizacije. Srečanje je bilo v Cankarjevem
domu v Ljubljani.
S strokovnimi prispevki so sodelovali:
Julijan Naskov, dr. med., dr. Robert Medved,
dr. med., prof. dr. Peter Černelč, dr. med. in
doc. dr. Janez Jazbec, dr. med.
Hkrati smo prevedli v slovenščino in objavili uradni plakat Evropskega združenja za redke
bolezni – EURORDIS s sloganom: Malo nas je, a skupaj smo močnejši.
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BOLEZNI
Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

Sobota

Nedelja

AJ
JE, A SKUP
MALONAS

ejši !
SMO Mocn

Plakat – Redke bolezni 2012

109

Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi

20 let

Za 6. srečanje EBMT Patient &Family Day – Dan bolnikov, ki je bilo od 30. 3. do 2. 4. 2012, v
Ženevi, smo pripravili predstavitveni plakat Društva bolnikov s krvnimi boleznimi v angleškem
jeziku.

Association of Patients with Blood Diseases
Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, SLOVENIA

The Association of Patients with Blood Diseases was established in December 1995 on the initiative
of patients, previous patients and medical staff at the University Medical Centre Ljubljana (UMCL),
Department of Haematology. The members of the association are patients, previous patients who
have had the bone marrow transplant, their relatives, friends and medical staff.
The first and foremost goal of the association is offering help to patients and their relatives so that
they can overcome difficulties faced with during their illness, their treatment and after the treatment,
even more so when it comes to the bone marrow transplant either at home or abroad. We offer
support, encouragement, advice and provide company to the patients who find themselves on the
path we have managed to walk successfully. Another important role of the association is informing
the patients about the illness and spreading the news about the problems patients with blood
diseases encounter.
It is an independent association that comprises 400 members from all over Slovenia and operates on
the state level. Our members are patients who suffer from one of the blood diseases.
Programmes carried out by our association:
1. Prevention programmes that promote a healthy way of living,
improve the quality of life and prevent negative consequences of
treatment.
2. Social programmes for socially, financially and medically
deprived patients and their relatives.
3. Co-funding the treatment of the effects of stem cell
transplantation. Helping to pay medical services that are not
covered by the health insurance but improve the quality of living
tremendously.
4. Programme Patient to Patient. Offering psychological support
and advice to patients.
5. Publishing texts, other publications and the association’s
newsletter.
6. Participating in international organisations (Myeloma Euronet
– European Network of Myeloma Patient Groups, European
Registry of patients with blood diseases).
7. Organising social activities and promoting a healthy life.
8. Information system, internet, web page www.drustvo-bkb.si,
giving advice on the phone, through e-mail or in person to
both, patients and their relatives.
9. The Day of Patients, providing information on blood diseases
(each October).

Majda Slapar, Chairperson
info@drustvo-bkb.si

Plakat v angleškem jeziku – predstavitev društva
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Zloženka v angleškem
jeziku: Partners for progress
– »Rare disease day 2012«

Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi

Zloženka v slovenskem
jeziku – Društvo bolnikov s
krvnimi boleznimi, 2012

Zloženka v angleškem jeziku
– Association of Patients
with blood diseases, 2012

Za srečanje Partners for Progress, ki je bilo od 3. do 5. 7. 2012 v Barceloni, smo izdali
zloženko s srečanja ob evropskem Dnevu redkih bolezni 29. 2. 2012 ter predstavitveno
zloženko društva v slovenskem in v angleškem jeziku.
V sodelovanju z mag. Mojco Modic, dr. med., in asist. mag. Matjažem Severjem, dr. med.,
smo izdali v oktobru 2012 Vodnik za bolnike s kronično mieloično levkemijo. Vodnik je bil
predstavljen 10. 10. 2012 v Laškem na že tradicionalnem srečanju ob Dnevu bolnikov in
njihovih svojcev v okviru Hematološke in Transfuziološke sekcije zdravnikov.
Hkrati smo izdali tudi Zbornik predavanj, ki so se zvrstila na srečanju.
Pri Zborniku predavanj so s strokovnimi prispevki sodelovali: doc. dr. Samo Zver, dr. med.,
asist. dr. Tadej Pajič, spec. med. biok., Stanka Bevc, ZT in Metka Mlekuž, dipl. m. s.
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2013
Ob Evropskem Dnevu redkih bolezni 28. 2. 2013 smo izdali knjižico Redke bolezni – tretja
izdaja. Hkrati smo prevedli v slovenščino in objavili uradni plakat Evropskega združenja
za redke bolezni – EURORDIS, s sloganom: Redka obolenja brez meja. Srečanje je bilo v
Cankarjevem domu v Ljubljani.
S strokovnimi prispevki so sodelovali: Julijan Naskov, dr. med., prof. dr. Peter Černelč, dr. med.,
prim. Jožef Pretnar, dr. med., mag. Mojca Modic, dr. med., in doc. dr. Janez Jazbec, dr. med.

Plakat - Redke bolezni 2013
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Junij 2013
Ob 15-letnem delovanju Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij
– FIHO smo sodelovali s pisnim in fotografskim materialom. Pripravili smo plakat, kjer so
poudarjeni programi delovanja društva, ki jih sofinancira Fundacija.

Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi
Slovenska cesta 30, 1234 MENGEŠ

Status društva
Samostojno humanitarno društvo kroničnih bolnikov, ki deluje v javnem interesu na področju
zdravja v Republiki Sloveniji, ustanovljeno pred 18 leti. Združuje bolnike s krvnimi boleznimi:
akutne in kronične levkemije, limfomi, diseminirani plazmocitomi, aplastične anemije,
mielodisplastični sindrom in druge redke krvne bolezni.
Predsednica
Majda Slapar
Izvršni odbor
Marjana Božjak, Mihaela Uhan, prim. Jože Pretnar, dr.med., Matjaž Jurca

število članov DBKB
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Število članov društva:
450 iz vse Slovenije
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Izdaja strokovne
literature in
društvenih
publikacij

Preventivni
program za
ohranjevanje
zdravja





sofinaciranje zdraviliškega in
fizioterapevtskega zdravljenja,
posebni socialni programi za
socialno, finančno in zdravstveno
ogrožene bolnike in njihove
svojce, socialne pomoči,
organizirano druženje in
promocija zdravega življenja.





prvi publikaciji sta bili izdani pred
štirinajstimi leti, ko smo na
predlog bolnikov in v sodelovanju
z zdravniki in ostalim
medicinskim osebjem izdali
navodila za bolnike,
glede na pomembnost
informiranja bolnikov o krvnih
boleznih, se vsako leto izda en ali
dva vodnika za bolnike z
različnimi krvnimi boleznimi ter
zbornik strokovnih predavanj,
namenjenih bolnikom.

Program »bolnik –
bolniku«, pomoč in
podpora


za lajšanje težav bolnikov in
njihovih svojcev pri soočanju z
boleznijo se izvaja program
tedenske prisotnosti člana
društva – bivšega bolnika (vsak
četrtek med 16 in 18 uro tekom
celega leta) na Kliničnem oddelku
za hematologijo UKC Ljubljana;
takrat imajo vsi bolniki, ki se
zdravijo na oddelku ter njihovi
svojci možnost pogovora z
bivšim bolnikom.
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Sofinanciranje
zmanjševanja
posledic
zdravljenja


program omogoča sofinanciranje
plačila zdravstvenih uslug oz.
zdravljenja posledic s
presaditvijo krvotvornih matičnih
celic (endokrinološki, ortopedski,
stomatološki pregledi in storitve),
ki se ne krijejo iz naslova
Zdravstvenega zavarovanja RS,
vendar bistveno izboljšujejo
kakovost na novo pridobljenega
zdravja ter omogočajo boljšo
kakovost življenja.

Telefonske številke: 031 649 735, 041 649 735
Elektronski naslov: info@drustvo-bkb.si
Spletna stran: www.drustvo-bkb.si

Plakat - Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi
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Za udeležbo na kongresu Partners for Progress, ki je bil od 2. do 3. julija 2013 v Bruslju,
smo pripravili zloženko v angleškem jeziku s srečanja ob evropskem Dnevu redkih bolezni
28. 2. 2013.
Zloženka v angleškem
jeziku: Partners for
progress – »Rare disease
day 2012«

V novembru 2013 smo izdali knjigo zgodb bolnikov: Zgodbe iz šestega nadstropja.
Knjigo sestavljajo zgodbe 23 bivših
bolnikov s krvnimi boleznimi, ki so se
opogumili in opisali svojo pot v času
zdravljenja ene od krvnih bolezni, šli skozi ves
proces zdravljenja in se uspešno pozdravili.
Zdravili so se v 6. nadstropju Kliničnega
oddelka za hematologijo UKC Ljubljana. S
predstavitvijo zgodb bolnikov želimo vsem
bolnikom, ki danes stopajo po poti, katero
smo mi uspešno prehodili, vliti veliko
poguma in optimizma za čas zdravljenja.
Vsem avtorjem življenjskih zgodb se iskreno
zahvaljujemo za pogum in pripravljenost
sodelovati. Le na tak način dokažemo, da smo
skupaj močnejši in da zmoremo veliko več,
kot smo kdaj koli mislili in verjeli.
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Zaradi izredno velikega zanimanja smo izdali dopolnjeno izdajo Vodnika za bolnike:
Akutne levkemije in presaditev krvotvornih matičnih celic – Dopolnjena navodila za
bolnike. Prva izdaja Vodnika je izšla v letu 2011.
2014
Ob Evropskem Dnevu redkih bolezni 28. 2. 2014 smo izdali knjižico Redke bolezni – četrta
izdaja. Hkrati smo prevedli v slovenščino in objavili uradni plakat Evropskega združenja
za redke bolezni – EURORDIS, s sloganom: Združeni za boljšo oskrbo. Srečanje je bilo v
Cankarjevem domu v Ljubljani.
S strokovnimi prispevki so sodelovali: Julijan Naskov, dr. med., prim. Jožef Pretnar, dr.
med., prof. dr. Peter Černelč, dr. med., prof. dr. Janez Jazbec, dr. med., prof. dr. Marjeta Terčelj,
dr. med. in Nada Irgolič, mag. farm. spec.

Plakat - Redke bolezni 2014
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Za udeležbo na kongresu Partners for Progress, ki je bil od 1. od 2. julija 2014 v Pragi, smo
pripravili zloženko v angleškem jeziku s srečanja ob Evropskem Dnevu redkih bolezni 28. 2. 2014.
Hkrati smo pripravili zloženko o predstavitvi društva v slovenskem in angleškem jeziku.

Zloženka v slovenskem
jeziku – Društvo bolnikov s
krvnimi boleznimi,
2014

Zloženka v angleškem
jeziku – Association
of Patients with Blood
Diseases

V aprilu 2014 smo za srečanje ob Dnevu
bolnikov in njihovih svojcev izdali Vodnik
za bolnike: Anemije. Zaradi izjemnega
povpraševanja smo v septembru vodnik že
ponatisnili.
Pri pripravi Vodnika za bolnike: Anemije so
s strokovnimi prispevki sodelovali: prim. Jožef
Pretnar, dr. med., prof. dr. Samo Zver, dr. med.,
Matevž Škerget, dr. med., asist. dr. Matjaž
Sever, dr. med., Karla Rener, dr. med., Simona
Lucija Avčin, dr. med., Klara Železnik, dr. med.,
Polonca Mali, dr. med. in Slavica Stanišič, dr.
med.
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2015
Ob Evropskem Dnevu redkih bolezni 28. 2. 2015, smo bili so organizatorji 1.
nacionalna konferenca za redke bolezni v Sloveniji. Ob tej priliki smo izdali knjižico
Redke bolezni – peta izdaja. Hkrati smo prevedli v slovenščino in objavili uradni plakat
Evropskega združenja za redke bolezni – EURORDIS, s sloganom: Dan za dnem, z roko
v roki. Srečanje je bilo v protokolarnem objektu Kongresnega centra Brdo pri Kranju..
S strokovnimi prispevki so sodelovali: Julijan Naskov, dr. med., prof. Paola Facchin, asist.
mag. Mojca Žerjav Tanjšek, dr. med., doc. dr. Luca Lovrečič, dr. med., dipl. univ. biol., prim.
Jožef Pretnar, dr. med., prof. dr. Peter Černelč, dr. med., prof. dr. Janez Jazbec, dr. med., prim.
Jurij Fürst, dr. med., izr. prof. dr. Maja Primic Žakelj, dr. med., prof. dr. Janez Zidar, dr. med.,
prof. dr. Eda Vrtačnik Bokal, dr. med. in Aleksander Doplihar, dr. med., spec. med. dela,
prometa in športa.

Plakat - Redke bolezni 2015
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Za udeležbo na kongresu Partners for Progress, ki je bilo od 30. 6. do 1. 7. 2015 v Lizboni,
smo pripravili zloženko v angleškem jeziku s srečanja ob 1. nacionalni konferenci za redke
bolezni Slovenije ob Evropskem Dnevu redkih bolezni 27. 2. 2015.

Zloženka v angleškem jeziku – »Dayby-day, hand-in-hand« - First National
Conference on Rare DiseaseS 2015
Slovenija, Brdo pri Kranju
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NASLOV PUBLIKACIJE

VRSTA
PUBLIKACIJE

LETO

IZDAJATELJ

1997

Društvo bolnikov s krvnimi
Predstavitev društva s pristopno izjavo
boleznimi

1999

Društvo bolnikov s krvnimi
Presaditev krvotvornih matičnih celic pri Vodnik za
boleznimi v sodelovanju s
odraslem človeku - Navodila za odpust
bolnike
KOH UKC Ljubljana

1999

Društvo bolnikov s krvnimi
Zdravljenje s presaditvijo krvotvornih Vodnik za
boleznimi v sodelovanju s
matičnih celic nesorodnega darovalca
bolnike
KOH UKC Ljubljana

2008

Društvo bolnikov s krvnimi Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi –
Zbornik
boleznimi
predstavitev društva

2009

Društvo bolnikov s krvnimi 20 let presaditev matičnih celic v Sloveniji - Vodnik za
boleznimi
Dan bolnikov 2009
bolnike

2010

Društvo bolnikov s krvnimi 15 let delovanja “Društva bolnikov s krvnimi
Zbornik
boleznimi
boleznimi” 1995 - 2010

2010

Društvo bolnikov s krvnimi
Dan bolnikov 2010 - Zbornik predavanj
boleznimi

2011

Društvo bolnikov s krvnimi Akutne levkemije in presaditev krvotvornih Vodnik za
boleznimi
matičnih celic - Navodila za bolnike
bolnike

2012

Društvo bolnikov s krvnimi Predstavitev Društva bolnikov s krvnimi
Plakat
boleznimi
boleznimi

2012

Društvo bolnikov s krvnimi Predstavitev Društva bolnikov s krvnimi
Zloženka
boleznimi
boleznimi

2012

Društvo bolnikov s krvnimi
Association of Patients with Blood Diseases
boleznimi

2012

Društvo bolnikov s krvnimi Partners for Progress - “Rare disease day
Zloženka
boleznimi
2012”

2012

Društvo bolnikov s krvnimi
Manj pogoste bolezni 2012
boleznimi

2012

Društvo bolnikov s krvnimi Vodnik za bolnike s kronično mieloično Vodnik za
boleznimi
levkemijo 2012
bolnike

2012

Društvo bolnikov s krvnimi Dan bolnikov in njihovih svojcev oktober Vodnik za
boleznimi
2012
bolnike

2013

Društvo bolnikov s krvnimi
Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi
boleznimi

Plakat

2013

Društvo bolnikov s krvnimi
Dan redkih bolezni 2013
boleznimi

Plakat

2013

Društvo bolnikov s krvnimi Partners for Progress 2013 - “Rare Disorders
Zloženka
boleznimi
without Borders”

2013

Društvo bolnikov s krvnimi
Zgodbe iz šestega nadstropja
boleznimi

Zgodbe bolnikov

2013

Društvo bolnikov s krvnimi
Redke bolezni 2013
boleznimi

Vodnik za
bolnike

2013

Akutne levkemije in presaditev krvotvornih
Društvo bolnikov s krvnimi
Vodnik za
matičnih celic – Dopolnjena navodila za
boleznimi
bolnike
bolnike

2014

Društvo bolnikov s krvnimi
Dan redkih bolezni 2014
boleznimi

2014

Društvo bolnikov s krvnimi Press release - Association of patients with Gradivo za
boleznimi
blood diseases
medije

2014

Društvo bolnikov s krvnimi
Association of patients with blood diseases
boleznimi

Zloženka

Vodnik za
bolnike

Zloženka

Vodnik za
bolnike

Plakat

Zloženka
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NASLOV PUBLIKACIJE

VRSTA
PUBLIKACIJE

LETO

IZDAJATELJ

2014

Društvo bolnikov s krvnimi Predstavitev Društva bolnikov s krvnimi
Zloženka
boleznimi
boleznimi

2014

Društvo bolnikov s krvnimi
Redke bolezni 2014 - četrta izdaja
boleznimi

Vodnik za
bolnike

2014

Društvo bolnikov s krvnimi
Anemije - Vodnik za bolnike
boleznimi

Vodnik za
bolnike

2014

Društvo bolnikov s krvnimi
Anemije - Vodnik za bolnike, ponatis
boleznimi

Vodnik za
bolnike

2015

Društvo bolnikov s krvnimi
Dan redkih bolezni 2015
boleznimi

Plakat

2015

Društvo bolnikov s krvnimi
Redke bolezni 2015 - peta izdaja
boleznimi

Vodnik za
bolnike

2015

Društvo bolnikov s krvnimi
Dan redkih bolezni 2015
boleznimi

Zloženka

Publikacije društva od leta 1997 do 2015

5. Aktivno vključevanje in sodelovanje v sorodnih mednarodnih
organizacijah.
V letu 2010 smo razširili programe delovanja društva in zaradi potreb po mednarodnem
sodelovanju dodali program: Aktivno vključevanje in sodelovanje v sorodnih mednarodnih
organizacijah.
Tako se od leta 2010 redno udeležujemo in aktivno sodelujemo na Dnevih bolnikov in
njihovih družin, na kongresih evropske skupine za presaditev krvotvornih matičnih celic in
kostnega mozga EBMT – European Group for Blood and Marrow Transplantation.
Od leta 2011 pa aktivno sodelujemo tudi na kongresu Partners for Progress.
Od februarja 2014 smo polnopravni člani Evropskega združenja za redke bolezni –
EURORDIS.
Smo člani Myeloma Euronet – Europen Network of Myeloma Patient Group.
Na pobudo Eropean Patient Forum s sedežem v Bruslju smo vpisani v evropski register
bolnikov s krvnimi boleznimi.

5.1. Udeležba in aktivno sodelovanje na EBMT (European Group for Blood
and Marrow Transplantation).
20. 3. 2010 – Dunaj
Predstavniki društva smo se 20. 3. 2010 na Dunaju prvič udeležili 4th EBMT Patient & Family
Day. Prvi dan kongresa EBMT (European Group for Blood and Marrow Transplantation) je
bil posvečen bolnikom in njihovim družinam. Mednarodni strokovnjaki so 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.
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Udeleženci 4.
kongresa EBMT,
z leve proti desni:
Irena in Majda
Slapar, Mihaela
Uhan in Jože
Uhan

2. 4. 2011 – Pariz
Udeležili smo se dneva bolnikov in njihovih družin na 5. kongresu EBMT Patient & Family
Day v Parizu. Predavanja za bolnike in njihove družine so bila organizirana na medicinski
šoli znane pariške univerze Sorbona. Teme predavanj so zajele akutne levkemije, govorili so o
mielodisplaziji, mielomu, limfomu, alogeni transplantaciji in hemoglobinopatiji ter posredovali
nasvete z naslovomi: Kako ponovno začeti normalno življenje po translantaciji v otroštvu.
Članice Društva
bolnikov
s krvnimi
boleznimi Majda
in Irena Slapar
ter Mihaela Uhan
med udeleženci
Dneva za bolnike
in njihovih
družin na 5.
kongresu EBMT
2011

Povsem
zasedena velika
predavalnica
na »Institut des
Cordeliers«,
poimenovana
po znanem
francoskem
kirurgu dr.
Luisu Hubertu
Farabeufu

121

Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi

20 let

31. 3. 2012 – Ženeva
Evropska skupina za presaditev krvotvornih matičnih celic in kostnega mozga (EBMT) je
svoj 6. kongres organizirala v Ženevi (Švica). Predavanja z vodilno temo »Življenje po presaditvi
matičnih krvotvornih celic« so na dnevu bolnikov in njihovih družin 31. marca 2012 potekala
v sejemsko-kongresnem centru PALEXPO v Ženevi, ki je nudilo zelo dobre pogoje za srečanje
nekaj sto bolnikov in njihovih družinskih članov ter predstavnikov medicinske stroke,
predvsem iz evropskih držav. Poleg spremljanja šestih plenarnih predavanj v predavalnici
Jura smo imeli udeleženci priložnost dejavno sodelovati tudi na eni od šestih okroglih miz o
akutni in kronični levkemiji, mielodisplastičnem sindromu, multiplem mielomu, limfomu in
o nemalignih boleznih.
Na kongresu smo se prvič predstavili na lastni stojnici, kjer smo imeli predstavitveni
plakat o našem društvu ter zloženko o organizaciji srečanja ob Dnevu redkih bolezni v
angleškem jeziku in vso ostalo društveno dokumentacijo.

Udeleženki kongresa Majda Slapar in Mihaela
Uhan

Udeleženki kongresa Majda Slapar in Mihaela
Uhan pred vhodom v predavalnico

Udeleženki kongresa Majda Slapar in Mihaela
Uhan ob predstavitveni stojnici

6. 4. 2013 – London
Udeležili smo se 7. kongresa za presaditev krvotvornih matičnih celic in kostnega mozga
(EBMT) v Londonu. Predavanja so na dnevu bolnikov in njihovih družin 6. aprila 2013
potekala v veliki dvorani The Mermaide Theatre v Londonu, ki je nudilo zelo dobre pogoje
za srečanje nekaj sto bolnikov in njihovih družinskih članov ter predstavnikov medicinske
stroke.
Srečanje bolnikov in njihovih družinskih članov se je začelo s predavanjem angleške
hematologinje o presaditvah krvotvornih matičnih celic. V nadaljevanju je sledilo predavanje
o problematiki pri iskanja pravega darovalca ob pravem času ter poročilo o obsežni mreži
darovalcev po svetu. Izpostavljena je bila tudi tema o bolezni presadka proti gostitelju
(GVHD) , ki je predstavila zelo koristen vodnik za družine v zvezi s tem zapletom pri alogeni
presaditvi matičnih celic.
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Poleg omenjenih predavanj je v popoldanskem času potekalo še sedem delavnic na
različne teme:
• terapija in bolezen presadka proti gostitelju,
• akutna mieloična levkemija,
• limfom,
• uporaba interneta pri pridobivanju informacij o presaditvah,
• mieloproliferativne bolezni in presaditev,
• vključevanje v humanitarno delo,
• kako presaditev vpliva na sorodstvo.
Tudi na tem mednarodnem sodelovanju smo se predstavili z društveno dokumentacijo v
slovenskem in angleškem jeziku ter aktivno sodelovali v izbranih delavnicah.
Irena Slapar,
Mihaela Uhan
in Majda Slapar
pred kongresno
dvorano London

29. 3. 2014 – Milano
V letu 2014 smo sodelovali na 8. kongresu EBMT, Patient & Family Day, ki je bil organiziran
v okviru 40. kongresa EBMT v Milanu. Že osmič zapovrstjo je bilo pred uradnim začetkom
kongresa organizirano srečanje bolnikov in njihovih svojcev, v letu 2014 pa so se prvič
pridružili tudi darovalci. Srečanje je bilo 29. marca 2014 organizirano v prostorih milanske
univerze »Università degli Studi di Milano«. Zdravniki, bolniki in njihovi svojci ter darovalci
so vsebine s področja presajanja krvotvornih matičnih celic in kostnega mozga obravnavali
v petih plenarnih sklopih in na štirih okroglih mizah:
Plenarni sklopi:
1.
2.
3.
4.
5.

Dileme darovalcev – varnost ter etični in pravni vidiki.
Presaditve in talasemija.
Kakovost življenja po presaditvi.
Združenja bolnikov – podpora in informacije.
Združenja darovalcev.
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Okrogle mize:
1. Limfom in plazmocitom.
2. Levkemija in MDS.
3. Avtoimunske bolezni.
4. Pediatrična problematika.
Tako kot vsako leto smo se tudi v tem letu predstavili z društveno publikacijo ter z
zloženkama o predstavitvi društva in organizaciji srečanja ob Evropskem Dnevu redkih
bolezni v letu 2014 v angleškem jeziku.

Udeleženki kongresa Majda Slapar in Mihaela
Uhan pred kongresnim centrom

Udeleženci srečanja

21. 3. 2015 - Istanbul
V letu 2015 je Evropska skupina za presaditev krvotvornih matičnih celic in kostnega
mozga (EBMT) je svoj 41. kongres organizirala v Istanbulu. Predstavniki društva smo se
udeležili 9. organiziranega srečanja bolnikov in njihovih svojcev ter darovalcev. Slovenske
udeležence sta sprejela in spremljala dr. Sinem Civriz Bozdag iz Univerze Ankara in dr.
Hasan Sami Göksoy iz Florence Nightingale Hospital Univerze Bilim Istanbul.
Na srečanju bolnikov, svojcev in darovalcev so bile obravnavane vsebine s področja
presajanja krvotvornih matičnih celic in kostnega mozga. Podrobneje je bil obravnavan
proces priprave presaditev. Poudarjen je bil pomen zaščite pred okužbami in prilagojenega
prehranjevanja oseb s presajenimi krvotvornimi matičnimi celicami. Obravnavani so bili
kasnejši zapleti, posledice presaditev in psihološke obremenitve bolnikov s presaditvijo,
pa tudi vpliv presaditev na spolnost in rodnost. Posebej so bile predstavljene tudi razlike
pri pediatričnih bolnikih. Ob koncu formalnega dela srečanja pa je bil predstavljen sistem
iskanja primernih darovalcev v Turčiji in delovanje nemškega centra darovalcev kostnega
mozga (DKMS) z več kot pet milijoni registracij.
Na kongresu smo se predstavili tako kot vsa leta poprej z društveno publikacijo v
slovenskem in angleškem jeziku.
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Mihaela Uhan, dr. Sinem Civriz Bozdag in
Majda Slapar med zasedanjem
Mihela Uhan in
Majda Slapar
pred vhodom
v kongresno
dvorano

5. 2. Udeležba in aktivno sodelovanje na kongresu Partners
for Progress.
Kongres Partners for Progress je namenjen bolnikom z redkimi boleznimi. Kongresa se
udeležujejo predstavniki bolnikov iz Evrope in ostalih držav. V letu 2011 smo prvič aktivno
sodelovali pri organiziranem srečanju ob evropskem Dnevu redkih bolezni, ki je bilo v
Hotelu Union v Ljubljani 28. 2. 2011 in se prvič udeležili mednarodnega kongresa Partners
for Progress.
6. in 7. 7. 2011 – München
je bilo v Münchnu organizirano 3. srečanje predstavnikov društev hemato-onkoloških
bolnikov iz Evrope, katerega smo se prvič udeležili tudi predstavniki Društvu bolnikov s
krvnimi boleznimi. V skupnem gradivu, ki smo ga prejeli udeleženci srečanja, je bilo
predstavljeno tudi naše društvo. Izpostavili smo program Bolnik bolniku, psihološka pomoč
in svetovanje. Na srečanju je bil dan velik poudarek boleznim diseminirani plazmocitom,
MDS, limfom in levkemija in načinih zdravljenja. Namen srečanja je bilo informiranje
predstavnikov društev bolnikov o pomembnosti njihovega delovanja, medsebojnega
povezovanja ter širitve programov.
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Udeleženci
srečanja Partners
for Progress

Julian Naskov,
dr. med.
in Majda Slapar
na naslovnici
glasila Partners
for Progress
Newsletter
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4. in 5. 7. 2012 – Barcelona
4. in 5. julija 2012 smo se udeležili kongresa Partners for Progress, ki je bil v mestu Sitges
blizu Barcelone v Španiji. Srečanje je bilo namenjeno organizacijam bolnikov, ki delujejo na
področju plazmocitoma, MDS in drugih redkih oblik krvnega raka.
Naše društvo se je predstavilo z zloženko o srečanju, ki smo ga organizirali ob Evropskem
Dnevu redkih bolezni 29. februarja 2012 v Cankarjevem domu v Ljubljani, ter z ostalo
društveno dokumentacijo.
Izmed odličnih predavanj v času kongresa bi lahko izpostavili predavanje prof. Jorga Sierre,
ki je bil tudi študent častnega člana našega društva prof. dr. Cirila Rozmana. Spoštovanemu
zdravniku smo podarili knjigo o 15-letnem delovanju našega društva Almanah, ki jo je z
velikim veseljem sprejel.
Prof. Jorge Sierra
in Majda Slapar

Udeleženci srečanja Partners for Progress
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2. in 3. 7. 2013 – Bruselj
V okviru mednarodnega sodelovanja društva smo se udeležili 5. kongresa »Partners for
Progress«, ki je potekal od 2. do 3. julija 2013 v Bruslju. Srečanje je namenjeno organizacijam
bolnikov, ki združujejo bolnike s krvnimi boleznimi, njihove družine in prijatelje. V času
dvodnevnega srečanja je veliko možnosti za spoznavanje načinov delovanja društev bolnikov
tudi iz drugih evropskih držav, njihovih programov ter načinov izvajanja. Srečanje poteka
v dveh delih. V prvem delu so predstavljene novosti s področja zdravljenja krvnih bolezni,
psiho-socialne podpore bolnikov in načinov registracije zdravil za zdravljenje redkih bolezni.
Drugi del pa je namenjen »delavnicam«, kjer se udeleženci srečanja razdelijo v tri skupine
in aktivno sodelujejo pri izbranih temah, kot so: vloga društev bolnikov znotraj kliničnih
raziskav, »Myeloma Patients Europe« in novi pristopi pri pomoči bolnikom z rakavimi
boleznimi.
Na srečanju smo se predstavili z novo zloženko »Rare disorders without borders 2013« in
z ostalim društvenim gradivom.
Udeleženci
kongresa z leve
proti desni
Majda Slapar,
Julijan Naskov,
dr. med.
in Mihaela Uhan

Majda Slapar, predsednica društva

Mary G. Baker, MBE, moderatorka vsakoletnega
srečanja

1. in 2. 7. 2014 – Praga
Udeležili smo se 6. kongresa Partners for Progress, ki je potekal v času od 1. do 2. julija
2012 v Pragi. Srečanje je bilo namenjeno predstavnikom društev bolnikov, ki združujejo
bolnike s redkimi boleznimi, njihovim svojcem, prijateljem ter strokovnemu osebju. Srečanje
je potekalo v dveh delih. Prvi del kongresa je bil namenjen predstavitvi načina oblikovanja
cen zdravil, sistemu povračila stroškov zdravil ter vključitvi bolnika v sistem oblikovanja
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cen zdravil, kakšna je vloga institucij EU v nacionalnem sistemu zdravstvenega varstva,
čezmejnega zdravstvenega varstva, kakšne so možnosti oblikovanja kakovostnega življenja
s krvnimi malignimi boleznimi in še vrsto drugih aktualnih tem. Drugi del pa je bil namenjen
delavnicam, kjer se udeleženci kongresa razdelijo v tri skupine in aktivno sodelujejo v
izbranih temah. Teme so bile namenjene obremenitvi s ponovitvijo plazmocitoma, uvajanju
novih smernic v socialnih medijih in kako poteka razvoj življenja s krvno boleznijo. Kongres
pa je tudi priložnost, da se bolniki povežemo med seboj, pridobimo nova spoznanja in
izkušnje tako v času zdravljenja kot po njem.
Na kongresu smo se predstavili z dvema novima zloženkama in sicer Rare Disease Day,
Join Together for Better Care, 28. 2. 2014 in z novo predstavitvijo društva: Association of
patinents with blood diseases 2014 ter z ostalo društveno dokumentacijo.

Udeleženci srečanja
30. 6. do 2. 7. 2015 – Lizbona
V Lizboni je od 30. junija do 1. julija 2015 potekal 7. kongres Partners for Progress, ki je
bil namenjen predstavnikom društev bolnikov, ki združujejo bolnike z redkimi boleznimi,
njihovim svojcem, prijateljem ter strokovnemu osebju. Udeležila se ga je tudi predstavnica
Društva bolnikov s krvnimi boleznimi.
Kongres je potekal pod naslovom »Zagovorništvo bolnikov v spreminjajočem se okolju«.
V prvem dnevu kongresa so bile obravnavane teme o izboljšanju zdravstva v Evropi in o
inovativni medicinski pobudi (Innovative Medicines Initiative IMI), ki je največja evropska
javno-zasebna pobuda, usmerjena v pospeševanje razvoja boljših in varnejših zdravil za
bolnike. V zaključku prvega dne kongresa je bil podan pregled izpolnjevanja zastavljene
usmeritve, da je bolnik v središču vseh razvojnih aktivnosti.
V drugem dnevu pa so se udeleženci posvetili etičnim temam o bolnikovih pravicah
in odgovornostih ter optimalnemu odnosu med organizacijami bolnikov in farmacevtsko
industrijo. Razprava drugega dne se je nadaljevala na temo življenja z dolgotrajno boleznijo
in vplivom le-te na pomembne življenjske odločitve. Kongres se je zaključil z razpravo na
temo prihodnosti organizacij bolnikov v vlogi učinkovitih zagovornikov bolnikov, ki se
znajdejo v nasprotju interesov med politiko, medicino in farmacevtsko industrijo.
Na kongresu se je Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi predstavilo z zloženkama Association
of patinents with blood diseases in First national conference on rare diseases 2015 Slovenia.
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6. Organizacija strokovnih in ostalih predavanj ter predstavitev.
6.1. Dan za bolnike in njihove svojce.
Dan za bolnike in njihove svojce se od leta 2009 redno organizira v okviru Hematološke in
Transfuziološke sekcije zdravnikov, ki jo organizirata Združenje hematologov in Združenje
za transfuzijsko medicino Slovenskega zdravniškega društva ( SZD). Srečanje je namenjeno
bolnikom s krvnimi boleznimi ter njihovim svojcem. Glede na dogovor naše društvo
organizira srečanje vsako drugo leto, aktivno pa sodeluje na vseh srečanjih. Za srečanja,
ki smo jih organizirali v našem društvu, smo vedno izdali Zbornik predavanj, kjer so
vključena vsa strokovna predavanja ter predstavitve sodelujočih društev bolnikov. Ob tej
priliki se velikokrat predstavijo tudi novi vodniki za bolnike, ki jih v društvu s sodelovanjem
zdravnikov med letom izdamo.
Zbornik predavanj prejmejo vsi udeleženci srečanja, ravno tako pa je Zbornik dostopen
bolnikom, ki se zdravijo na KOH UKC Ljubljana in Hematološki ambulanti in v Dnevni
bolnišnici na Polikliniki v Ljubljani. Razpošljemo ga po vseh bolnišnicah po Sloveniji, kjer se
zdravijo bolniki s krvnimi boleznimi.
Vsa literatura, ki je izdana v društvu, je dostopna tudi na spletni strani društva.
Zaradi izredne pestrosti in zanimivosti predavanj, ki so se zvrstila na tovrstnih srečanjih,
objavljamo teme predavanj:
3. 10. 2009 Podčetrtek
• prim. Jožef Pretnar, dr. med.: 20-let presaditev krvotvornih matičnih celic;
• Majda Slapar, predsednica Društva bolnikov s krvnimi boleznimi: Predstavitev
Društva bolnikov s krvnimi boleznimi;
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• Predvajanje filma: Zdaj je vsak dan lep, o presaditvi kostnega mozga na Kliničnem
oddelku za hematologijo UKC Ljubljana pri članici društva Eriki Pertinač;
• prim. Jožef Pretnar, dr. med.: Transplantacija kostnega mozga (krvotvornih matičnih
celic) – včeraj, danes, jutri;
• mag. Miha Tonejc, dr. med., spec. transf. med.: Nacionalni program presajanja
alogenskih krvotvornih matičnih celic in delovanje slovenskega registra prostovoljnih
nesorodnih darovalcev KMC, SLOVENIJA - DONOR;
• Ernestina Kos Grabnar, viš. med. ses., pomočnica direktorja – glavna medicinska
sestra Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana: Svet pacientov – partner za
izboljševanje zdravstvene oskrbe pacientov;
• asist. Tanja Tomaževič, dr. dent. med.: Skrb za ustno zdravje – nikoli ni prepozno ali
nepotrebno;
• Predstavitve sodelujočih društev bolnikov.

Prim. Jožef Pretnar, dr. med., med pozdravnim nagovorom

Naslovnica CD-ja – film Erike Pertinač

Majda Slapar, predsednica društva
16. 10. 2010 Bled
• doc. dr. Helena Podgornik, spec. med. biok.: Vloga citogenetskih in molekularno
genetskih preiskav pri krvnih boleznih;
• Aleksander Doplihar, dr. med., spec. med. dela: Pravice bolnikov s področja
zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja, ugotavljanje odstotka telesne okvare
pri bolnikih po presaditvi krvotvornih matičnih celic;
• Dušan Enova, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.: Psihološka podpora bolnikom s
hematološko onkološko boleznijo;
• Kratka predstavitev sodelujočih društev bolnikov.
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Aleksander Doplihar, dr. med., spec. med. dela in Martina Mlakar, predsednica Nadzornega
odbora društva
22. 10. 2011 Rogaška Slatina – aktivno sodelovanje pri organizaciji strokovnih predavanj ter
izvedbi programa:
• Cepljenja po agresivnem zdravljenju ali presaditvi krvotvornih matičnih celic – prof.
dr. Alojz Ihan, dr. med., spec. klinične mikrobiologije in imunologije;
• Anemija, nevtropenija in druge težave med zdravljenjem bolezni in po njem prim.
Jožef Pretnar, dr. med., spec. hematolog;
• Prehrana med zdravljenjem in po njem – mag. Marjetka Škorja, univ. dipl. ing. živilske
tehnologije;
• Predstavitev aktivnosti za čim prejšnjo selitev Kliničnega oddelka za hematologijo UKC
Ljubljana v nove bolniške prostore - prof. dr. Peter Černelč, dr. med. in predstavniki
društev bolnikov.
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Prof.dr. Alojz
Ihan, dr. med.
spec. klinične
mikrobiologije in
imunologije
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20. 10. 2012 Laško
• prof. dr. Peter Černelč, dr. med.: Poročilo o poteku sanacije prostorskih razmer na
KOH UKC Ljubljana;
• doc. dr. Samo Zver, dr. med.: Polinevropatije pri hematološkem bolniku;
• asist. dr. Tadej Pajič, spec. med. biokem.: Diagnosticiranje in spremljanje bolnikov s
KML;
• mag. Mojca Modic, dr. med., asist. Matjaž Sever, dr. med.: Predstavitev novega vodnika
za bolnike s KML, ki smo ga izdali v društvu;
• Predstavitev bolnika;
• Stanka Bevc, ZT, Metka Mlekuž, dipl. m. s.: Vloga zdravstvenega tehnika in diplomirane
medicinske sestre pri zdravljenju hematoloških bolnikov;
• Majda Slapar, predsednica: Predstavitev dejavnosti Društva bolnikov s krvnimi
boleznimi v letu 2012;
• Predstavitve sodelujočih društev bolnikov.

Asist. dr. Tadej Pajič, spec. med. biokem.

Doc. dr. Samo Zver, dr. med.

Mag. Mojca Modic, dr. med.
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5. april 2014 Podčetrtek
• prim. Jožef Pretnar, dr. med.: Anemija;
• prof. dr. Samo Zver, dr. med.: Anemije zaradi pomanjkanja železa;
• Matevž Škerget, dr. med.: Anemije zaradi pomanjkanja vitamina B12;
• asist. dr. Matjaž Sever, dr. med.: Anemije zaradi bolezni kostnega mozga;
• Karla Rener, dr. med.: Hemolitične anemije;
• Simona Lucija Avčin, dr. med.: Anemije pri otrocih in mladostnikih;
• Klara Železnik, dr. med., Polonca Mali, dr. med., Slavica Stanišić, dr. med.: Transfuzijsko
zdravljenje;
• Predstavitev sodelujočih društev bolnikov.

Prim. Jožef Pretnar, dr. med., Marjana Božjak,
asist. dr. Matjaž Sever, dr. med.

Majda Slapar, predsednica društva
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6.2. Evropski Dan redkih bolezni, 28. ali 29. 2.
Organizacija srečanj ob evropskem dnevu redkih bolezni
Dan redkih bolezni obeležujemo v evropskem prostoru od leta 2008 vsako leto na zadnji
dan v mesecu februarju, to je 28. ali 29. februarja. V Sloveniji smo prvič organizirali srečanje
ob Dnevu redkih bolezni prav v Društvu bolnikov s krvnimi boleznimi leta 2012. Na srečanju
je sodelovalo 12 različnih društev bolnikov, ki združujejo bolnike z redko boleznijo, strokovno
medicinsko osebje, predstavniki vladnih in nevladnih organizacij ter mediji. Z organizacijo
srečanj smo nadaljevali tudi v letih 2013 in 2014, v letu 2015 pa je pri organizaciji prvič
sodelovalo tudi Ministrstvo za zdravje R Slovenije. Tako je bila organizirana 1. nacionalna
konferenca za redke bolezni v Sloveniji, na kateri se je Ministrica za zdravje Milojka Kolar
Celarc zahvalila Društvu bolnikov s krvnimi boleznimi in poudarila, da smo z največjo možno
angažiranostjo, vnemo in nesebično podporo organizirali strokovna srečanja ob evropskem
dnevu redkih bolezni v letih 2012, 2013 in 2014. V letu 2015 pa smo uspeli združiti moči
in pripravili 1. nacionalno konferenco, na kateri so sodelovali mnogi slovenski, pa tudi tuji
strokovnjaki.
V zadnjih nekaj letih je glas bolnikov z redko boleznijo izrazito vplival na evropske
zdravstvene politike, predvsem preko Priporočila Sveta Evropske Unije o evropskem
ukrepanju na področju redkih bolezni iz leta 2009. Odzvala se je tudi Slovenija. Ministrstvo za
zdravje je pripravilo skupaj s strokovnjaki Načrt dela na področju redkih bolezni. Imenovana
je bila Koordinativna delovna skupina za koordinacijo in implementacijo omenjenega Načrta,
sestavljena iz medicinskih ekspertov ter tudi predstavnikov pacientov, katere članica je tudi
predsednica Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Majda Slapar.
Ministrica za zdravje je še poudarila, da si podajmo roko in skupaj stopimo na pot, za
katero upa, da bo bolnikom prinesla nove možnosti diagnosticiranja, sledenja, zdravljenja,
pa tudi rehabilitacije.
Predstavljamo teme predavanj, ki so se zvrstila na vseh organiziranih srečanjih ob
evropskem dnevu redkih bolezni v Sloveniji.
29. 2. 2012 CD KLUB, Cankarjev dom Ljubljana
Častna pokroviteljica Dneva redkih bolezni: gospa. Barbara Miklič Türk, soproga Predsednika
Republike Slovenije Danila Türka.
• dr. Robert Medved, dr. med., MZ RS: Načrt dela na področju redkih bolezni;
• prof. dr. Peter Černelč, dr. med., predstojnik KOH UKC Ljubljana: Redke bolezni na področju hematologije ter dostopnost zdravil;
• doc. dr. Janez Jazbec, dr. med., Pediatrična klinika Ljubljana: Redke bolezni na področju
otroške hemato-onkologije ter dostopnost do zdravil;
• ga Tanja Fajon, EU poslanka in članica našega društva: Načrti in strategije na področju
redkih bolezni v EU bolnikov s krvnimi boleznimi;
• Matjaž Jurca, član Društva bolnikov s krvnimi boleznimi: Predstavitev bolnika z izkušnjo redke bolezni;
• Predstavitve Društva hemofilikov, Društva bolnikov z limfomom, Združenja bolnikov z
limfomom in levkemijo in Društva bolnikov z Gaucherjevo boleznijo.
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Dr. Robert
Medved,
dr. med., doc.
dr. Janez Jazbec,
dr. med.,
Barbara Miklič
Türk, soproga
predsednika RS,
Majda Slapar,
predsednica
društva

Udeleženci srečanja
28. 2. 2013 CD KLUB, Cankarjev dom Ljubljana
Častni pokrovitelj Dneva redkih bolezni: Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.
• prof. dr. Peter Černelč, dr. med., predstojnik Kliničnega oddelka za hematologijo, UKC
Ljubljana: Redke bolezni na področju hematologije ter dostopnost zdravil v letu 2013;
• prim. Jožef Pretnar, dr. med., specialist za notranje in krvne bolezni, Klinični
oddelek za hematologijo, UKC Ljubljana: Obvladovanje redkih bolezni na področju
hematologije;
• mag. Mojca Modic, dr. med., specialist internist, Klinični oddelek za hematologijo,
UKC Ljubljana: Akutna megakarioblastna levkemija, redka bolezen v hematologiji;
• doc. dr. Janez Jazbec, dr. med., Klinični oddelek za otroško hematologijo in onkologijo,
Pediatrična klinika Ljubljana: Zdravila sirote v pediatriji;
• prim. Jurij Fürst, dr. med., mag.. Rozeta Hafner, g. Alenka Marič Cevzar, predstavniki
ZZZS RS: Kako so uvrščene redke bolezni v sistemu financiranja;
• ga. Tanja Fajon, EU-poslanka in članica Društva bolnikov s krvnimi boleznimi: Direktiva
o čezmejnem zdravljenju – priložnost za prave izboljšave.
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Okrogla miza
Na okrogli mizi so sodelovali povabljeni strokovnjaki, ki so odgovarjali na vprašanja
predstavnikov vseh sodelujočih društev ter ostalih udeležencev srečanja.
Moderatorka okrogle mize - ga. Slavka Grmek Ugovšek, predsednica Društva za cistično
fibrozo.
Prim. Jurij Fürst,
dr. med.

Udeleženci srečanja v prvi vrsti: Blaž Kondža, predsednik , Društva bolnikov z limfomom,
doc. dr. Janez Jazbec, dr. med., Majda Slapar, predsednica, društva in Tanja Fajon, poslanka
v Evropskem parlamentu
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Udeleženci srečanja
28. 2. 2014 CD KLUB, Cankarjev dom Ljubljana
Častni pokrovitelja Dneva redkih bolezni: Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor
• prim. Jožef Pretnar, dr. med., Klinični oddelek za hematologijo, UKC Ljubljana: Kaj so
redke bolezni?;
• Tanja Fajon, EU-poslanka: EU direktiva o čezmejnem zdravljenju pacientov;
• Tina Jamšek, mag. Bernarda Kociper, Ministrstvo za zdravje RS: Direktiva o pravicah
bolnikov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu;
• Rozeta Hafner, Alenka Malič Cevzar, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije:
Načini izvajanja in financiranja čezmejnega zdravljenja;
• prof. dr. Bojana Beovič, dr. med., UKC Ljubljana: Organizacija nacionalnih kontaktnih točk;
• prof. dr. Peter Černelč, dr. med., Klinični oddelek za hematologijo, UKC Ljubljana:
Dostopnost zdravil za zdravljenje manj pogostih bolezni v klinični hematologiji v
Sloveniji;
• prof. dr. Janez Jazbec, dr. med., Pediatrična klinika, UKC Ljubljana: Otroški rak in
direktiva o čezmejnem zdravstvenem varstvu;
• prof. dr. Marjeta Terčelj, dr. med., UKC Ljubljana: Predstavitev redke bolezni Cistična
fibroza – mukoviscidoza;
• Nada Irgolič, mag. farm. spec.: Kaj mora bolnik vedeti pri jemanju več različnih zdravil
hkrati?
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Nada Irgolič,
mag. farm. spec.,
prof. dr. Peter
Černelč, dr. med.,
Mojca Senčar,
predsednica
Društva Evropa
Donna

Akademik, prof. dr. Boštjan Žekš

Majda Slapar, predsednica društva

27. 2. 2015 Kongresni center Brdo pri Kranju
1. nacionalna konferenca ob Dnevu redkih bolezni
Organizatorji: Ministrstvo za zdravje RS, Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi in Klinični
inštitut za medicinsko genetiko UKC Ljubljana.
Častni pokrovitelj 1. nacionalne konference ob Dnevu redkih bolezni je bil Predsednik
Republike Slovenije Borut Pahor.
• prof. Paola Facchin, Universita degli Studi di Padova, Italija: Registri redkih bolezni;
• asist. mag. Mojca Žerjav Tanšek, dr. med., Pediatrična klinika, UKC Ljubljana: Evropske
pobude na področju redkih bolezni;
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• Eva Murko, dr. med., Ministrstvo za zdravje RS: Načrt dela na področju redkih bolezni;
• doc. dr. Luca Lovrečić, dr. med., univ. dipl. biol., Klinični inštitut za medicinsko
genetiko UKC Ljubljana: Mednarodni referenčni portal Orphanet v Sloveniji;
• prof. dr. Janez Jazbec, dr. med., Pediatrična klinika, UKC Ljubljana: Rak pri otrocih –
redka bolezen;
• prof. dr. Borut Peterlin, dr. med., Klinični inštitut za medicinsko genetiko UKC
Ljubljana: Slovenski model sodobne diagnostike genetskih in redkih bolezni;
• prim. Jurij Fürst, dr. med., Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije: Poraba zdravil
za redke bolezni;
• prof. dr. Peter Černelč, dr. med., Klinični oddelek za hematologijo, UKC Ljubljana:
Dostopnost zdravil za redke bolezni na področju hematologije – novosti;
• izr. prof. dr. Maja Primic Žakelj, dr. med., Onkološki inštitut Ljubljana: Redke rakave
bolezni;
• ga. Tanja Fajon, poslanka v Evropskem parlamentu: Predlog priporočila o evropskem
ukrepanju na področju redkih bolezni;
• Aleksander Doplihar, dr. med., spec. Med. dela: Pravice bolnikov z redko boleznijo
na področju zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja ter pogoji za ugotavljanje
stanja invalidnosti;
• prof. dr. Eda Vrtačnik Bokal, dr. med., Ginekološka klinika, UKC Ljubljana: Ohranitev
plodnosti pri nekaterih redkih boleznih ter vpliv zdravljenja na hormonsko stanje
bolnikov z redko boleznijo;
• Rudolf Jekovac, predsednik Društva bolnikov s Huntingtonovo boleznijo: Predstavitev
Huntingtonove bolezni;
• Majda Slapar, predsednica Društva bolnikov s krvnimi boleznimi: Ob 20-letnem
delovanju Društva bolnikov s krvnimi boleznimi, Program« Bolnik - bolniku, pomoč
in podpora«.

Prof. dr. Borut Peterlin, dr. med.
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Udeleženci srečanja

Milojka Kolar Celarc, ministrica za zdravje, mag. Bernarda Kociper, Majda Slapar, predsednica
društva
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20 let
Aleksander
Doplihar, dr. med.,
spec. med. dela

Majda Slapar,
predsednica
Društva bolnikov
s krvnimi
boleznimi in
prof. Jože
Faganel,
predsednik
Društva
hemofilikov
Slovenije

Ustanovitev Združenja za redke bolezni Slovenije
Za močnejši in prodornejši skupni glas bolnikov je velikega pomena novo Združenje
za redke bolezni Slovenije, katerega soustanovitelj je tudi Društvo bolnikov s krvnimi
boleznimi, predsednica Društva bolnikov s krvnimi boleznimi, gospa Majda Slapar, pa je
tudi podpredsednica novo ustanovljenega Združenja.

6.3. Organizacija strokovnih in potopisnih predavanj ter predstavitev
društvenih dejavnosti.
Na redni letni skupščini društva, ki jo vsako leto organiziramo v spomladanskem času,
smo organizirali različna strokovna in potopisna predavanja. Prisotne člane smo seznanili z
novostmi na področju zdravljenja krvnih bolezni, posledic zdravljenja, uvajanja najnovejših
zdravil in organizirali samostojna predavanja ter predstavitve.
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31. 3. 2001 Sejna dvorana Občine Mengeš
Robert Bolešič − potopisno predavanje: Afrika v sliki in besedi.
15. 12. 2001 KRKA, Ljubljana
Prim. Jožef Pretnar, dr. med.: Kaj je novega v hematologiji?
Aleksander Doplihar, dr. med. spec. med. dela: Pravice onko-hematoloških bolnikov s
področja zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja.
17. 5. 2003 Laško
Psihologinja Bernarda Logar: Psihološka podpora bolniku.
17. 4. 2004 KRKA, Ljubljana
Aleksander Doplihar, dr. med., spec. med. dela: Novosti na področju invalidskega,
pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja.
Aleksander
Doplihar, dr.
med., spec.
med. dela in
Majda Slapar,
predsednica
društva

13. 2. 2007 Dunajska 22, Ljubljana
Prof. dr. Alojz Ihan, dr. med.: Imunost pri onkoloških bolnikih in bolnikih s presaditvijo
krvotvornih matičnih celic.
13. 3. 2007 KRKA, Ljubljana
Potopisno predavanje alpinista Vikija Grošlja.
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20. 9. 2007 Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova 2, Ljubljana
Predstavitev dokumentarne oddaje izobraževalnega programa RTV Slovenija z naslovom:
Matične celice.

8. 3. 2008 KRKA, Ljubljana
Prof. dr. Alojz Ihan, dr. med.: Imunski sistem.
21. 3. 2009 KRKA, Ljubljana
Vesna Radonić Miholič, specialistka klinične psihologije: Psihološka podpora bolniku.

13. 3. 2010 KRKA, Ljubljana
Doc. dr. Samo Zver, dr. med.: Novosti na področju zdravljenja plazmocitoma.
25. 9. 2010 Kulturni dom, Mengeš
Ob 15-letnem delovanju društva smo v Kulturnem domu Mengeš organizirali slavnostno
srečanje, ki so se ga so se udeležili številni člani društva, predstavniki drugih društev
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bolnikov, zdravniki in medicinske sestre s področja hematologije, predstavniki vladnih in
nevladnih organizacij ter mediji. Ob tej priliki smo izdali almanah: 15-let društva, ki so ga
prejeli vsi udeleženci srečanja.

Majda Slapar, predsednica društva

Franc Jerič, župan Občine Mengeš

Zahvala prof. dr. Petru Černelču, dr. med.
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Dobitniki priznanj in zahval

Udeleženci srečanja
19. 3. 2011 KRKA, Ljubljana
Asist. dr. Mojca Jensterle – Sever, dr. med.: Osteoporoza pri krvnih boleznih.
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2. 7. 2011 KRKA, Ljubljana
Akutne levkemije in presaditev matičnih celic z navodili za bolnike – predstavitev vodnika.
Prim. Jožef
Pretnar, dr. med.
in Majda Slapar,
predsednica
društva pri
predstavitvi
novega Vodnika
za bolnike.

2. 7. 2011 KRKA, Ljubljana
Asist. mag. Mojca Urbančič, dr.med.: Okulistični zapleti po presaditvi krvotvornih matičnih celic.

17. 3. 2012 KRKA, Ljubljana
Vesna Šalamun, dr. med.: Ohranjanje plodnosti ob zdravljenju krvnih bolezni in presaditvi
krvotvornih matičnih celic, posledice zdravljenja.
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16. 3. 2013 KRKA, Ljubljana
Neda Gerzinič, mag. farm.: Težave, povezane z uporabo zdravil pri zdravljenju bolnikov s
krvnimi boleznimi.
Mojca Prah Klemenčič, mag. farm.: Predstavitev Tovarne zdravil KRKA.

Neda Gerzinič, mag. farm.

Mojca Prah Klemenčič, mag. farm.

Ciril Velkovrh: Slovenske planinske poti − predstavitev v sliki in besedi.

Ciril Velkovrh in Majda Slapar
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12. 2. 2014 Knjigarna Celjske Mohorjeve, Ljubljana, Nazorjeva ulica 1.
Predstavitev knjige zgodb bolnikov: Zgodbe iz šestega nadstropja.

Majda Slapar, predsednica društva
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15. 3. 2014 KRKA, Ljubljana
Irena Katja Škoda Goričan, dipl. m. s.: Presaditev krvotvornih matičnih celic in spolnost.
12. 12. 2014 Knjigarna Celjske Mohorjeve, Nazorjeva ulica 1 – Društvo hemofilikov Slovenije
Predstavitev knjige bolnikov s hemofilijo: Spoznaj junaka in predstavitev knjige Društva
bolnikov s krvnimi boleznimi: Zgodbe iz šestega nadstropja.

Majda Slapar, predsednica društva ob predstavitvi knjige zgodb bolnikov
14. 3. 2015 KRKA, Ljubljana
Ciril Velkovrh: Predstavitev v sliki in besedi – Ciril-Metodove cerkve po Sloveniji.
Cvetka Flajs Cotič: Postopek zagotavljanja krvotvornih matičnih celic nesorodnega
darovalca za slovenskega bolnika od napotnice do transplantacije ter ogled filma.
Cvetka Flajs Cotič
in Matjaž Jurca
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Pobude
Društva bolnikov s krvnimi
boleznimi
2000
Aktivno sodelovanje z Zavodom za zdravstveno zavarovanje RS ob skupnem reševanju
problema spremstva bolnika, ki je odhajal na presaditev kostnega mozga v Londonsko
bolnišnico The Royal Free Hospital.
Aktivno sodelovanje z jugoslovanskim veleposlaništvom v Londonu v času zdravljenja
bolnikov s krvnimi boleznimi, ki so odhajali na presaditev kostnega mozga v bolnišnico
The Royal Free Hospital (organizacija prevajalcev, pomoč pri iskanju ustrezne namestitve
po zaključku bolnišničnega zdravljenja ter iskanje slovenskih prostovoljcev, ki so živeli v
Londonu in so bili pripravljeni priskočiti na pomoč našim bolnikom). V veliko pomoč so bili
tudi člani društva, ki so se sami zdravili v londonski bolnišnici.
2002
Na Inštitut za varovanje zdravja v Ljubljani, Ministrstvo za zdravje RS, Varuhu človekovih
pravic, Zavodu za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter Zavodu za zdravstveno
zavarovanje je bila s strani društva poslana pisna pobuda o klasifikaciji stopnje invalidnosti
ter odstotku telesne okvare, ki nastane pri bolniku kot posledica presaditve kostnega mozga
in krvotvornih matičnih celic.
September 2003
Aktivno smo se vključili v ustanovitev Sklada Slovenija Donor z željo, da bi se pridobilo
čim več podpornih članov, s tem pa bi bila dana tudi možnost, da se izvedejo vse tipizacije
odvzetih krvnih vzorcev, ter s tem omogoči več presaditev krvotvornih matičnih celic.
Zavzeli smo se tako na Ministrstvu za zdravje RS kot pri Predsedniku vlade, da se zagotovijo
finančna sredstva za realizacijo tipizacije tkiv.
2005
V sodelovanju z Aleksandrom Dopliharjem, dr. med., spec. med. dela smo zaradi
neodzivnosti državnih inštitucij oddali dopolnitev seznama telesnih okvar, ki so posledice
presaditve kostnega mozga in krvotvornih matičnih celic.
25. 3. 2006
Na redni letni skupščini društva je prim. Jožef Pretnar, dr. med., predstavil ključni problem
neprimernih prostorov za zdravljenje hematoloških bolnikov na KOH UKCL (neustrezni
pogoji za zdravljenje, prenatrpanost bolniških sob, neustrezni sanitarni prostori in zato
večja možnost okužbe) ter v specialistični hematološki ambulanti na Polikliniki Ljubljana,
kjer se srečujejo tako bolniki po presaditvi kostnega mozga in krvotvornih matičnih celic kot
tisti, ki prihajajo na redne specialistične preglede.
Po sklepu skupščine smo poslali v imenu bolnikov javno pismo s temeljito obrazložitvijo
o neustreznosti bolniških prostorov za zdravljenje bolnikov s krvnimi boleznimi vsem
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pristojnim organom: Ministrstvu za zdravje RS, Zavodu za zdravstveno zavarovanje, Zavodu
za invalidsko in pokojninsko zavarovanje, Varuhu človekovih pravic, vodstvu UKC Ljubljana
in predstojniku Kliničnega oddelka za hematologijo.
April 2006
Na Zavod za zdravstveno zavarovanje RS smo poslali vprašanje, kako je s plačilom
zdravstvenih sstoritev iz naslova področja zdravstvenega varstva bolnikov s krvnimi
boleznimi, pri katerih se po zaključku zdravljenja s presaditvijo krvotvornih matičnih celic
pojavijo posledice tega zdravljenja.
9. 5. 2006
Glede na poslano javno pismo 25. 3. 2006 v zvezi z neustreznimi prostori za zdravljenje
hematoloških bolnikov smo bili povabljeni na razgovor na Ministrstvo za zdravje RS, k
Varuhu človekovih pravic ter strokovni direktorici UKC Ljubljana.
19. 6. 2006
Po sklepu Izvršnega odbora društva smo na Med.Over.Net odprli Forum Levkemija/
transplantacija. Člani društva so bili o tem seznanjeni na redni letni skupščini 17. 3. 2007.
Moderatorji foruma so postali: Darija Jakelj, Majda Slapar, prim. Jožef Pretnar, dr. med., Tom
Sotlar, Miran Ohnjec in Milena Remic.
29. 8. 2006
Podprli smo akcijo povečanja števila prostovoljnih darovalcev matičnih celic ter
slovenskega registra krvotvornih matičnih celic in Zavodu RS za transfuzijsko medicino
– Centru za tipizacijo tkiv Ljubljana in odobrili finančno pomoč za tipizacije antigenov
HLA.
Maj 2007
Glede na poslano pismo o prostorskih razmerah na KOH smo bili ponovno povabljeni na
razgovor k Varuhinji človekovih pravic in v juniju na ponovno obrazložitev na Ministrstvo za
zdravje RS.
9. 11. 2007 UKC Ljubljana
Sodelovanje članov društva na tiskovni konferenci na temo: Nemogoče prostorske
razmere na KOH UKC Ljubljana.
24. 5. 2010 je bil na pobudo prof. dr. Petra Černelča, dr. med., sklican skupni sestanek
predstavnikov hematoloških društev. Na sestanku sta bila prisotna člana Mihaela Uhan in
Tom Sotlar. Na osnovi sprejetih stališč določenih predstavnikov društev bolnikov smo poslali
vodstvu UKC Ljubljana dopis s željo po čimprejšnji sanaciji prostorskih razmer na KOH UKC
Ljubljana.
Junij 2010 Odgovor Varuha človekovih pravic
Na dopis o reševanju prostorske stiske na KO za hematologijo UKC Ljubljana, ki smo ga
skupaj z Društvom bolnikov z limfomom in Društvom hemofilikov poslali Varuhu človekovih
pravic (in vsem ostalim pristojnim inštitucijam), se je odzvala varuhinja dr. Zdenka Čebašek
Travnik. Odgovor na njeno pismo smo posredovali predstojniku KO za hematologijo UKC
Ljubljana prof. dr. Petru Černelču, dr. med.
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15. 9. 2011
Sodelovali smo pri novinarski konference na temo: „Pozdravimo prostore hematološkega
oddelka“ na UKC Ljubljana. Na konferenci so bila ponovno poudarjena stališča predstavnikov
bolnikov ter zdravnikov in ves postopek poteka adaptacije novo pridobljenih bolniških
prostorov, kamor se bo selil KOH.
11. 1. 2011
Na Urad Predsednika RS Danila Türka smo poslali dopis s prošnjo za pomoč pri uresničitvi
plačil tipizacije tkiv prostovoljnih darovalcev, ki čakajo na obdelavo (4.500 vzorcev) na
Zavodu za transfuzijo krvi v Ljubljani.
30. 5. 2012
Informacija o poteku reševanja prostorske stiske na KOH
Seznanjeni smo bili s prispelim odgovorom MZ na skupni dopis predstavnikov društev o
načinu, poteku in rokih reševanja prostorske stiske na KOH. Glede na navedeno (nedokončana
projektna dokumentacija UKC, razpisni pogoji in zakonske obveznosti), je bilo razbrati, da
se bo selitev KOH v nove prostore zavlekla v leto 2014. Po dogovoru z ostalimi predstavniki
društev smo poslali urgentno pismo na pristojne tako v UKC Ljubljana in na Ministrstvo za
zdravje RS.
7. 8. 2012
Nacionalni forum humanitarnih organizacij Slovenije je na temo vedno slabšega položaja
najbolj ogroženih prebivalcev Slovenije, to je bolnikov, pripravilo javno pismo. Pismo je bilo
poslano predsedniku države dr. Danilu Türku in vsem vodjem poslanskih skupin. Kot člani
foruma smo bili sopodpisniki odprtega pisma.
15. 1. 2013
Skupni dopis Ministru za zdravje
Ponovno smo poslali skupno pismo s predstavniki hematoloških društev bolnikov na
Ministrstvo za zdravje v vezi s potekom izvajanja adaptacije v novih prostorih Kliničnega
oddelka za hematologijo.
13. 11. 2014 Kadri KOH UKCL
S predstavniki sodelujočih društev bolnikov smo podprli prejeto informacijo predstojnika
KOH UKCL prof. dr. Petra Černelča, dr. med., o potrebi zaposlitve dodatnega števila novih
kadrov na podlagi povečanega obsega dela na novo odprtem oddelku.
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Priznanja in zahvale
Od samega začetka delovanja društva smo se odločili, da bomo v okviru finančnih
možnosti pomagali tudi bolnikom, ki se zdravijo na Kliničnem oddelku za hematologijo UKC
Ljubljana in jim s tem omogočili boljšo kakovost življenja v času bolnišničnega zdravljenja. Na
prošnjo medicinskega osebja KOH UKC Ljubljana smo tako vsako leto nakupili najosnovnejše
medicinske pripomočke in tehnično ter avdio oz. video opremo.
Danes bolniki tega več ne potrebujejo, saj je za vse poskrbljeno na novem oddelku za
hematologijo, vsi bolniki pa so opremljeni z lastnimi telefoni.
Za vse, kar je društvo v 20 letih delovanja podarilo KOH UKC Ljubljana, smo prejeli številne
zahvale in priznanja tako od vodstva HOH kot tudi od vodstva UKC Ljubljana.

Prejeta priznanja in zahvale društvu in posameznikom
2. 11. 1998
Zahvala predstojnika KOH UKC Ljubljana prof. dr. Petra Černelča, dr. med. Društvu
za nakup najnujnejše medicinske opreme − infuzijske črpalke LIFE CARE in radijskega
sprejemnika.

Zahvala – 2. 11. 1998
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30. 12. 1999
Zahvala predstojnika KOH UKC Ljubljana prof. dr. Petra Černelča, dr. med. Društvu za
nakup najnujnejše medicinske opreme − infuzijskih črpalk in TV sprejemnikov za lajšanje
bivanja bolnikom, ki se zdravijo na KOH.

Zahvala – 30. 12 1999
29. 11. 2000
V zahvalo za podarjeni nadstandardni bolniški postelji je predstojnik KOH UKC Ljubljana
prof. dr. Peter Černelč, dr. med. Društvu podaril knjigo Založbe Obzorja Maribor: Najlepše
trte na Slovenskem.
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16. 11. 2004
Zahvala predstojnika KOH UKC Ljubljana prof. dr. Petra Černelča, dr. med. društvu za
nakup prenosnega monitorja.

Zahvala – 16. 11. 2004
April 2006
V imenu vodstva UKC Ljubljana mag. Darinke Miklavčič, dipl. univ. ekon., strokovne
direktorice prof. dr. Saše Markovič, dr. med. in glavne medicinske sestre Erne Kos Grabner,
viš. med. ses. smo prejeli Zahvalo za nesebično pomoč pri prispevanju finančnih sredstev za
delovanje in razvoj UKC Ljubljana.

Zahvala – april 2006
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Dopis k zahvali – april 2006
11. 4. 2008
V imenu Združenja hematologov Slovenije SZD je predsednik doc. dr. Uroš Mlakar, dr.
med. Društvu podelil Priznanje za prizadevanje in izboljšanje pogojev zdravljenja bolnikov s
krvnimi boleznimi na KOH UKC Ljubljana.

Priznanje društvu – 11. 4. 2008
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December 2009
Predstojnik Kliničnega oddelka za
otroško hematologijo in onkologijo, doc. dr.
Janez Jazbec, dr. med. se je našemu društvu
zahvalil za vsakoletno prednovoletno
obdarovanje otrok, ki se zdravijo na tem
oddelku.

Zahvala – december 2009

13. 4. 2012
Terme Olimje – Združenje hematologov Slovenije SZD, predsednik doc. dr. Uroš Mlakar,
dr. med. je podelilo priznanje Majdi Slapar za
prizadevanje za izboljšanje pogojev zdravljenja bolnikov s krvnimi boleznimi.

Priznanje Majdi Slapar – 13. 4. 2012
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DATUM
Od 1997 - 2008
2. 11. 1998
30. 12. 1999

29. 11.2000

ZAHVALO ALI PRIZNANJE JE PODELIL
Predstojnik KOH UKC Ljubljana
prof. dr. Peter Černelč, dr. med.
Predstojnik KOH UKC Ljubljana
prof. dr. Peter Černelč, dr. med.
Predstojnik KOH UKC Ljubljana
prof. dr. Peter Černelč, dr. med.
Predstojnik KOH UKC Ljubljana
prof. dr. Peter Černelč, dr. med.

April 2006

Vodstvo UKC Ljubljana

11. 4. 2008

doc. dr. Uroš Mlakar, dr. med. v imenu
Združenja hematologov Slovenije, SZD

December 2009

13. 4. 2012

Predstojnik Kliničnega oddelka za otroško
hematologijo in onkologijo
Pediatrične klinike, UKC Ljubljana, doc. dr.
Janez Jazbec, dr. med.
doc. dr. Uroš Mlakar, dr. med. v imenu
Združenja hematologov Slovenije, SZD

Vsakoletna zahvala za sodelovanje
Zahvala za podarjeno infuzijsko črpalko
LIFE CARE in radio sprejemnika
Zahvala za nakup infuziskih črpalk in TV
spejemnikov
Zahvala za podarjeni nadstandardni
bolniški postelji z podarjeno knjigo
Založbe Obzorja Maribor: Najlepše trte na
Slovenskem
Zahvala
Kot večletnemu donatorju
Priznanje
Za prizadevanje in izboljšanje pogojev
zdravljenja bolnikov s krvnimi boleznimi.
Zahvala za vsakoletno prednovoletno
obdarovanje otrok na oddelku
Priznanje Majdi Slapar
Za prizadevanje za izboljšanje pogojev
zdravljenja bolnikov s krvnimi boleznimi

Priznanja in zahvale društvu in posameznikom od 1997 do 2012

Društvo je podelilo priznanja in zahvale
18. 4. 1997
Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi je podelilo priznanje in podelilo naziv častnega
člana društva v zahvalo za nesebično pomoč pri odprtju Enote za presaditve kostnega
mozga na KOH UKC Ljubljana gospodu prof. dr. Cirilu Rozmanu in gospodu Joseju Carrerasu,
španskemu tenoristu.

Priznanje društva Joseju
Carrerasu

Priznanje društva prof. dr. Cirilu
Rozmanu
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25. 9. 2010
Na slavnostni prireditvi ob 15-letnici delovanja Društva bolnikov s krvnimi boleznimi so
bila podeljena naslednja priznanja in zahvale:
Priznanja
Darija Jakelj, predsednica društva – posmrtno priznanje kot soustanoviteljici društva ter za
aktivno in požrtvovalno delo predsednice društva v letih 1995–2008.
Majda Slapar, predsednica društva – soustanoviteljici društva za aktivno ter požrtvovalno
delo podpredsednice in tajnice društva v letih 1995–2008 in predsednice društva od
2009 dalje.
prim. Jožef Pretnar, dr. med. − strokovni član − soustanovitelju društva za aktivno ter
požrtvovalno delo strokovnega člana društva v letih 1995–2010.
Miran Ohnjec - blagajnik društva – soustanovitelju društva za aktivno ter požrtvovalno delo
blagajnika društva v letih 1995−2010.
Zahvale
Ustanovnim članom društva:
Majda Slapar – soustanoviteljici društva
Rado Škrabar − soustanovitelju društva za aktivno ter požrtvovalno delo v organih upravljanja
društva v letih 1996−1999
Živka Škrabar – soustanoviteljici društva
France Eržen – posmrtno – soustanovitelju društva
Miran Ohnjec – soustanovitelju društva
Darija Jakelj – posmrtno – soustanoviteljici društva
prof. Peter Černelč, dr.med. – soustanovitelju društva
prim. Jožef Pretnar, dr. med. – soustanovitelju društva
Irena Katja Škoda Goričan – soustanoviteljici društva
Marjana Božjak – soustanoviteljici društva
Pobudnici ustanovitve društva:
Erika Pertinač – pobudnici ustanovitve društva.
Članici društva:
Marina Avsenik – aktivni članici organov upravljanja v letih 1996 − 2005.
Ustanovam:
Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij RS - FIHO, Stegne 21,
Ljubljana – pri sofinanciranju programov delovanja društva v letih 1999−2010
Tovarni zdravil KRKA Novo mesto, Šmarješka, Novo mesto – za pomoč pri izvajanju programov
društva v letih 1996−2010
Odvetniški pisarni Mengeš, Slovenska c. 23:
G. Martinu Bregantu, G. Petru Volgemutu, G. Zoranu Hajtniku ter G. Primožu Brišniku
za pomoč pri sofinanciranju stroškov delovanja društva v letih 1997−2010
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Občini Mengeš, Slovenska c. 30 – za pomoč pri sofinanciranju stroškov delovanja društva v
letih 1997−2010
Elform, Šmarca 9, Kamnik – za pomoč društvu pri prednovoletnem obdarovanju otrok na
Hemato-onkološkem oddelku, Pediatrične klinike v Ljubljani v letih 1997−2009
29. 11. 2014
Na prednovoletnem srečanju se je predsednica Majda Slapar zahvalila članici gospe
Cvetki Flajs Cotič za sodelovanje v društvu in za njeno uspešno vodeno delo v programu
Presaditev krvotvornih matičnih celic. Ob tej priliki ji je izročila tudi pisno zahvalo.

Priznanje društva Cvetki Flajs
Cotič – 29. 11. 2014
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Objavljeno v medijih
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
drugim predstavljena tudi naša članica Marina Avsenik, ki je imela presaditev nesorodnega
darovalca v Londonski bolnišnici The Royal Free Hospital.
24. 10. 2004
Portorož – Zbornik 2. kongresa Združenja hematologov Slovenije in Združenja za
transfuzijsko medicino. Prispevek Darije Jakelj, predsednice društva: Predstavitev Društva
bolnikov s krvnimi boleznimi s programi delovanja.
9. 1. 2004 sta bila v prilogi časopisa Delo – Več objavljena prispevka naših članic Majde
Slapar in Darije Jakelj o njuni bolezni, zdravljenju ter ozdravitvi.
Februar 2006
V reviji Viva je bila v prispevku Diseminirani plazmocitom objavljena tudi predstavitev
delovanja Društva bolnikov s krvnimi boleznimi z naslovom: Konkretna pomoč in opora.
April 2006
V reviji Študent je bil objavljen prispevek s članom društva Luko Koničem z naslovom:
Priložnost za novo rojstvo.
V reviji Viva je bil objavljen prispevek članice društva Majde Slapar v rubriki Zgodbe, ki jih
piše življenje: Rdeča luč za dušo.
Julij 2006
Odprli smo forum med.over.net z naslovom Levkemija/Transplantacija.
13. 3. 2007
Člana društva Tom Sotler in Luka Konič sta sodelovala pri snemanju dokumentarnega
filma RTV Slovenije o presaditvi kostnega mozga in krvotvornih matičnih celic, z naslovom
Matične celice.
6. 3. 2009
Člana društva Majda Slapar in Tom Sotlar sta sodelovala v kontaktni oddaji na Radiu
Triglav Jesenice, kjer sta predstavila pomen in delovanje našega društva.
1. 4. 2009
V reviji Zdravje je bil objavljen prispevek Majde Slapar z naslovom V strahu pred okužbami.
Predstavljeno je bilo tudi naše društvo.
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April 2009
Na TV 3 v oddaji Pikaso, je na temo o presaditvah sodelovala članica društva Urška Ulaga Marolt.
Junij 2009
Za avlo UKC Ljubljana smo pripravili Power Point predstavitev o organiziranosti in
delovanju društva.
Julij 2010
V brošuri z naslovom »Življenje teče« (Letno poročilo transfuzijske službe v Sloveniji za
leto 2009) je bila objavljena zgodba člana društva Toma Sotlarja o zdravljenju s presaditvijo
krvotvornih matičnih celic.
25. julij 2011
V časopisu Dnevnik, rubrika Zdravje je bil predstavljen Vodnik za bolnike: Akutne
levkemije in presaditev.
Oktober 2011
V reviji Vzajemna je bila objavljena predstavitev Društva bolnikov s krvnimi boleznimi.
November 2011
V reviji Zdravje je bila objavljena predstavitev Društva bolnikov s krvnimi boleznimi.
4. 2. 2012
V brošuri farmacevtske firme Celgene je bila objavljena zgodba člana društva Matjaža
Jurce z naslovom: Moja zgodba (lahko tudi zgodba kogar koli).
28. 2. 2012 Radio Maribor
Intervju s predsednico društva Majdo Slapar ob Dnevu redkih bolezni.
5. 3. 2012 Radio Slovenija, 1. program
Enourna oddaja z naslovom Med štirimi stenami. Tema: srečanje ob Dnevu redkih bolezni
in predstavitev Društva bolnikov s krvnimi boleznimi. Sodelovali so: Majda Slapar, prim.
Jožef Pretnar, dr. med., doc. dr. Janez Jazbec, dr. med. in Martina Mlakar.
12. 5. 2012 Lokalni radio
Ob izletu na Goričko in Porabje – Pogovor za lokalni Radio s člani društva: Majdo Slapar,
predsednico, prim. Jožefom Pretnarjem, dr. med. in Stankom Gašparjem, članom društva.
29. 3. 2013
V reviji Medicina danes je bil objavljen prispevek predsednice Majde Slapar o srečanju ob
Dnevu redkih bolezni.
Julij 2013 Revija Krvničke Novičke
Predstavitev Društva bolnikov s krvnimi boleznimi.
12. 12. 2013
Časopis Dnevnik je ob izidu nove dopolnjene izdaje vodnika za bolnike Akutne levkemije
in presaditev krvotvornih matičnih celic z navodili za bolnike, dopolnjena izdaja, objavil
članek z naslovom Za lažje razumevanje in premagovanje krvnih bolezni.
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December 2013 Ne-Delo, revija Jana, Viva in Zdravje
Predstavitev Vodnika za bolnike: Akutne levkemije in presaditev krvotvornih matičnih
celic z navodili za bolnike, dopolnjena izdaja.
December 2013 Časopis Dnevnik, Ne-Delo, revija Jana, Viva in Zdravje
Predstavitev knjige: Zgodbe iz šestega nadstropja.
Marec 2014
Revija Medicina danes je ob srečanju ob Dnevu redkih bolezni 2013 objavila članek z
naslovom: Pri redkih boleznih je treba stopiti skupaj.
21. maj 2014
Radio Triglav Jesenice – Kontaktna oddaja Drug z drugim. Predstavnici društva: Majda
Slapar, predsednica, in Martina Mlakar sta v enourni oddaji predstavili Društvo bolnikov s
krvnimi boleznimi ter odgovarjali na vprašanja.
Maj 2014
V Novicah Občine Starše je bil objavljen članek Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi na
ogledu HE v Zlatoličju – prijazen občinski pozdrav gostom in izletnikom.
December 2014
V Glasilu UKC Ljubljana je bil objavljen prispevek s fotografijami o prednovoletnem obisku
predstavnikov našega društva na Pediatrični kliniki in Kliničnem oddelku za hematologijo
Ljubljana.
1. 3. 2015
POP TV v oddaji 24 ur
Prispevek: Uspešno zdravimo redke bolezni.
5. 3. 2015
Časopis Dnevnik je ob 1. nacionalni konferenci ob Dnevu redkih bolezni objavil članek Z
roko v roki, bolniku dan za dnem pomagajo bolniki.
Marec 2015
V reviji Europa DONNA je bil objavljen prispevek predsednice društva Majde Slapar z
naslovom Zdravljenje redkih bolezni: dan za dnem, z roko v roki, ob 1. nacionalni konferenci.
12. 3. 2015
Radio Slovenija, na 1. programu je bila oddaja Ultrazvok posvečena redkim boleznim in
1. nacionalni konferenci ob Dnevu redkih bolezni, z naslovom: Zdravila sirote zdravijo redke
bolezni.
2. 7. 2015
V časopisu Dnevnik, v rubriki Zdravje, je objavljen prispevek z naslovom: Sodelovanje
je ključno za bolnike in zdravnike, kjer je izpostavljeno področje redkih bolezni in podana
informacija o ustanovitvi Združenja za redke bolezni Slovenije, pri katerem je naše društvo
soustanovitelj in Majda Slapar podpredsednica Združenja.
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Sodelovanje
z vladnimi in nevladnimi
organizacijami
Udeležba članov Društva bolnikov s krvnimi boleznimi na srečanjih, predstavitvah,
okroglih mizah, tiskovnih konferencah, seminarjih, sestankih in organiziranih strokovnih
predavanjih drugih društev, nevladnih, vladnih organizacij in zdravstvenih ustanov.
Julij 1997
Na osnovi javnega poziva za predlaganje kandidatov za člane Sveta fundacije invalidskih
in humanitarnih organizacij v RS, ki jih je imenoval Državni zbor RS, smo predlagali člana
društva Rada Škrabarja.
Julija 1997
smo sklenili pogodbo o najemu poslovnega prostora za delovanje društva z Občino
Mengeš, Slovenska cesta 30. Sedež društva je bil do tedaj v UKC Ljubljana, Zaloška 7.
29. 1. 1998
je bil Rado Škrabar, član izvršnega odbora Društva bolnikov s krvnimi boleznimi po
sklepu Državnega zbora RS imenovan za člana Fundacije za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij v RS.
Januarja 1998
smo se prvič prijavili na Javni razpis za pridobitev finančnih sredstev Fundacije za
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij - FIHO v RS.
Februar 1998
Vzpostavili smo stik z Ambasado v Londonu in posameznimi Slovenci, ki so živeli v
Londonu in so bili pripravljeni sodelovati ter pomagati bolnikom, ki so prihajali na presaditev
kostnega mozga v Londonsko bolnišnico The Royal Free Hospital.
Marec 1998
Sklenili smo dogovor z odvetniško pisarno v Mengšu (odvetniki: Martin Bregant, Peter
Volgemut, Zoran Hajtnik in Primož Brišnik) za pravno in strokovno pomoč vsem članom
društva ter se dogovorili za sofinanciranje najema poslovnega prostora sedeža društva v
Mengšu.
18. 5. 1998
Članici društva Majda Slapar in Marina Avsenik sta se udeležili srečanja ob 40-letnici
klinične hematologije v Ljubljani.
15. 9. 1998 Gospodarsko razstavišče Ljubljana
Okrogle mize sejma: Narava, zdravje sta se udeležila člana društva Darija Jakelj in Miran Ohnjec.

167

Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi

20 let

1999
Društvo je po sklepu Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v
RS prvič prejelo finančna sredstva za izvajanje programov, delovanje in nakup opreme.
29. 11. 2000
smo bili povabljeni na otvoritveno slovesnost nadstandardnih sob in prevzema podarjene
medicinske opreme na Kliničnem oddelku za hematologijo, UKC Ljubljana.
Otvoritvene slovesnosti sta se udeležili: Darija Jakelj in Majda Slapar.
September 2003
Člani društva smo se aktivno vključili v ustanovitev Sklada Slovenija Donor.
24. 10. 2003 Srečanje Sekcije zdravnikov hematologov Slovenije v Mariboru
Darija Jakelj, predsednica društva, je predstavila Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi s
programi delovanja.
24. 4. 2004 2. kongres Združenja hematologov Slovenije in Združenja za transfuzijsko medicino
Slovenije v Portorožu.
Okrogla miza na temo: Možnosti in načini paranteralnega zdravljenja na domu pri
bolnikih s krvnimi boleznimi, kjer so aktivno sodelovali člani našega društva: Tom Sotlar in
Jože Turk ter Darija Jakelj, predsednica društva s predstavitvijo našega društva.
Okrogla miza
Portorož

12. 9. 2006
Seminarja Novosti zakona o delovanju društev sta se udeležila Majda Slapar in Miran Ohnjec.
11. 10. 2006
Društvo TRANSPLANT je v Hotelu Slon, Ljubljana, organiziralo tiskovno konferenco
transplantiranih bolnikov. Srečanja se je udeležila Majda Slapar.
9. 5. 2007
Trubarjeva 56, Ljubljana – Združenje za psiho-nevro-imunologijo Ljubljana
Udeležba članov društva na svetovalni delavnici za bolnike pred in po transplantaciji
kostnega mozga.
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4. 10. 2007
Hotel Union, Miklošičeva 9, Ljubljana – Slovensko društvo TRANSPLANT
Sodelovanje na tiskovni konferenci, na temo: Ali je v Sloveniji premalo transplantacij?
Srečanja se je udeležila Majda Slapar.
9. 11. 2007
UKC Ljubljana – tiskovna konferenca: Nemogoče prostorske razmere na KOH, UKC Ljubljana.
Tiskovne konference se je udeležil Tom Sotlar.
28. 1. 2008 Klinični oddelek za hematologijo, UKC Ljubljana
Slavnostnega odprtja Specializirane ambulante za bolnike s hemofilijo in drugimi
motnjami strjevanju krvi na Polikliniki, sta se udeležila Majda Slapar in Tom Sotler.
19. 2. 2008 Ministrstvo za zdravje RS
Miran Ohnjec se je udeležil predavanja o bolnikovih pravicah.
11. 4. 2008
Združenje hematologov Slovenije in Sekcije za transfuzijsko medicino SZD je v Kranjski
Gori organiziralo Dan za bolnike in njihove svojce, na katerem je Darija Jakelj, predsednica
društva, predstavila delovanje Društva bolnikov s krvnimi boleznimi.
6. 5. 2008 UKC Ljubljana – Dan odprtih vrat
Tom Sotler je sodeloval na Dnevu odprtih vrat UKC Ljubljana.
24. 9. 2008 Stegne 21. c., Fundacija FIHO
Majda Slapar in Miran Ohnjec sta se udeležila seminarja: Načini in novosti pri prijavi na
razpis Fundacije FIHO.
4. 10. 2008 Podčetrtek
Združenje hematologov in Združenje transfuziologov Slovenskega zdravniškega društva.
Darija Jakelj, predsednica društva, je v okviru Dneva za bolnike predstavila novosti dela v
Društvu bolnikov s krvnimi boleznimi.
18. 10. 2008 Slovenija TRANSPLANT − 10. evropski dan darovanja v Ljubljani
Predstavitev Društva bolnikov s krvnimi boleznimi s knjižico in fotografijami na oglasnem
panoju. Srečanja so se udeležili: Darija Jakelj, Tom Sotlar, Miran Ohnjec in Erika Pertinač.
Erika Pertinač in
Tom Sotlar
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2. 4. 2009 UKC Ljubljana
Okrogla miza partnerskih organizacij pacientov UKC Ljubljana. Udeležila se je Majda
Slapar.
20. 4. 2009
Udeležili smo se strokovnega predavanja doc. dr. Sama Zvera, dr. med.: Presaditev
krvotvornih matičnih celic, ki ga je organiziralo Društvo bolnikov z limfomom.
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.
10. 9. 2009 Slovensko društvo TRANSPLANT – Evropski dan darovanja.
Sodelovali smo na Teku za življenje in radost.
17. in 18. 9. 2009 Cankarjev dom Ljubljana - Društvo bolnikov z limfomom
Udeležba članov društva: Majda Slapar, Tom Sotler, Mihaela in Jože Uhan, Lovro in Stanka
Osredkar na mednarodnem srečanju bolnikov z limfomom na temo: Odnosi zdravnik bolnik.
23. 2. 2010 KRKA Ljubljana – Društvo bolnikov z limfomom
Člana društva Mihaela Uhan in Tom Sotlar sta se udeležila predavanja Simone Debelak,
dr. stom.
25. 2. 2010 Zavod RS za rehabilitacijo invalidov Ljubljana – Društvo bolnikov z
Gaucharjevo boleznijo je organiziralo srečanje: Dan za bolnike, katerega sta se udeležili
Majda Slapar in Marjana Božjak.
10. 4. 2010 KRKA Tovarna zdravil KRKA Novo mesto
Na povabilo Tovarne zdravil Novo mesto smo se člani društva udeležili Dneva odprtih
vrat na sedežu KRKE v Novem mestu. Ogledali smo si najsodobnejši obrat, imenovan Notol
za proizvodnjo tablet in kapsul.
Udeleženci
Dneva odprtih
vrat
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13. 5. 2010 Društvo bolnikov z limfomom
Predstavitev knjižice z naslovom Diseminirani plazmocitom, kaj je to? V knjižici so s
svojimi zgodbami sodelovali tudi člani našega društva.
24. 5. 2010 Klinični oddelek za hematologijo, UKC Ljubljana
Sestanek predstavnikov vseh hematoloških društev bolnikov – informiranje o urejanju
prostorov KOH. Sestanka sta se udeležila Mihaela Uhan in Tom Sotlar..
3. 6. 2010 Klinični oddelek za hematologijo, UKC Ljubljana
Sestanek predstavnikov hematoloških društev bolnikov in predstavnikov KOH – tema:
Dan bolnikov. Sestanka sta se udeležili predsednica Majda Slapar in Mihaela Uhan.
16. 10. 2010 Ljubljana − Dan darovanja
Na dnevu darovanja sta sodelovala člana društva Miran Ohnjec in Tom Sotlar z gradivom
na stojnici: Almanah ob 15-letnici našega društva in knjižica 20 let presaditev krvotvornih
matičnih celic v Sloveniji ter ostalim društvenim gradivom.
20. 10. 2010 Poliklinika, Njegoševa 4, Ljubljana – Hematološka ambulanta
Predstavnici društva predsednica Majda Slapar in Mihaela Uhan sta se udeležili otvoritve
obnovljenih prostorov Dnevne bolnišnice KOH na Polikliniki, Njegoševa 4, Ljubljana.
15. 11. 2010 se je predsednica društva Majda Slapar udeležila skupščine Nacionalnega
foruma humanitarnih organizacij Slovenije (NFHOS), ki je bil v prostorih KRKE na Dunajski
65, Ljubljana.
18. 11. 2010 Pediatrična klinika, UKC Ljubljana
Okrogla miza o sodelovanju med organizacijami pacientov in UKC Ljubljana. Srečanja
sta se udeležila prim. Jožef Pretnar, dr. med. in Majda Slapar, predsednica društva, ki je
predstavila program: Bolnik bolniku, psihološka podpora in svetovanje, kot primer dobre
prakse sodelovanja med civilno družbo in UKCL KOH.
25. 11. 2010 KRKA Ljubljana
Skupščina Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij Slovenije. Udeležila se je
Majda Slapar, predsednica društva.
9. 2. 2011 UKC Ljubljana
Majda Slapar se je udeležila srečanja predstavnikov društev bolnikov ob svetovnem
dnevu bolnikov.
28. 2. 2011 Hotel Union Ljubljana
Okrogla miza ob Dnevu manj pogostih bolezni. Udeležili sta se Mihaela Uhan in Majda
Slapar, predsednica, ki je predstavila Program bolnik bolniku, psihološka podpora ter
podpora in prizadevanja zdravnikov pri pridobitvi zdravil za manj pogoste bolezni.
23. 5. 2011 Slovenj Gradec
3. kongres NFHOS V Slovenj Gradcu. Podelitev priznanj. Člani IO Društva bolnikov s
krvnimi boleznimi so predlagali za prejemnika priznanja Jožeta Faganela, predsednika
Društva hemofilikov.
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6. 9. 2011 Projekt PHWork − promocija zdravega dela za delavce s kroničnimi boleznimi
V tem evropskem projektu je sodeloval Klinični inštitut za medicino dela, prometa in
športa. Projekt je hkrati potekal v 13 evropskih državah. Glavni cilj projekta je poiskati in
predstaviti primere dobre prakse podjetij, ki za delavce s kroničnimi boleznimi zagotavljajo
primerna in produktivna delovna mesta. Posebej so jih zanimali primeri dobre prakse, ki
so bili povezani z večjo zaposljivostjo oseb s kronično boleznijo, s katerimi se srečujemo
organizacije uporabnikov oz. združenj kroničnih bolnikov.
Kot eno izmed humanitarnih društev smo se na njihovo željo vključili v projekt s
izpolnitvijo priloženih vprašalnikov.
15. 9. 2011 Klinični oddelek za hematologijo, UKC Ljubljana
Na novinarski konferenci: Pozdravimo prostore hematološkega oddelka je sodelovala
Majda Slapar, predsednica društva, ki je predstavila dosedanje dolgoletno prizadevanje
našega društva pri reševanju prostorske stiske KOH, ter člani Martina Mlakar, Marina
Avsenik, Lovro Osredkar in Dunja ter Jože Kovačič.
8. 10. 2011 Društvo TRANSPLANT, Jakopičev drevored v Tivoliju, Ljubljana, Dan darovanja
Naše društvo se je kot vsako leto predstavilo na stojnici s slikovnim in pisnim gradivom.
Sodelovali so: Erika Pertinač, Matjaž Jurca in Miran Ohnjec.
Strokovnega srečanja v Hotelu Slon, sta se udeležili: Majda Slapar in Marjana Božjak.
31. 5. 2012 Onkološki inštitut – Europa Donna, Društvo onkoloških bolnikov Slovenije,
Europacolon.
Sodelovanje na posvetu: Ne samo zdravljenje telesa, potrebujemo več. Srečanja se je
udeležila Majda Slapar.
5. 7. 2012 Stegne 21 c., Fundacija FIHO
Posveta humanitarnih organizacij, ki delujejo na področju zdravja sta se udeležili Majda
Slapar in Mihaela Uhan..
4. 9. 2012 Klinični oddelek za hematologijo, UKC Ljubljana
Predstavnici društva Majda Slapar in Mihaela Uhan sta se udeležili sestanka na KOH
UKCL v sestavi: prof. dr. Peter Černelč, dr. med., prim. Jožef Pretnar, dr. med., doc. dr. Dušan
Andoljšek, dr. med. in Alenka Dobrovoljc, dipl. m. s. Prisotni so bili seznanjeni s poročilom o
poteku izvajanja programa Bolnik - bolniku, pomoč in podpora, ter z ugotovitvami izvajalcev.
Februar 2013 Stegne 21 c., Fundacija FIHO
Članici Majda Slapar in Mihaela Uhan sta se udeležili seminarja o pripravi poročil o
porabi sredstev FIHO.
5. 6. 2013 KOH, UKC Ljubljana
Člana društva Majda Slapar in Matjaž Jurca sta se udeležila srečanja predstavnikov
hematoloških društev bolnikov in vodstva KOH o poteku prenove KOH.
26. 9. 2013 Zdravniška zbornica Slovenije
Majda Slapar, predsednica je sodelovala na okrogli mizi: Varnost oskrbe bolnika v
zaostrenih gospodarskih razmerah.
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24. 10. 2013 KRKA, Ljubljana – Društvo za srce in ožilje
Srečanje na temo: Kaj mora bolnik vedeti o jemanju različnih zdravil? Udeležila se ga je
Majda Slapar.
7. 1. 2014 Onkološki inštitut
Sestanek na temo: Ustanovitev sveta onkoloških pacientov, ki bo deloval v okviru
Onkološkega inštituta. Sestanka se je udeležila Majda Slapar.
7. 1. 2014 Ministrstvo za zdravje RS
Sestanka v vezi z organizacijo srečanj ob Dnevu redkih bolezni na MZ se je udeležila Majda
Slapar. Dogovorjeno je bilo, da bomo v letu 2015 stopili skupaj in organizirali 1. nacionalno
konferenco za redke bolezni.
14. 4. 2014 Zdravniška zbornica, Ljubljana
Javne konference na temo Kakšno zdravstvo si želimo in kako to doseči? se je udeležila
Majda Slapar.
15. 4. 2014 Pediatrična klinika, UKC Ljubljana
Društvo distrofikov Slovenije je v okviru redkih bolezni organiziralo srečanje: Dan za
Pompejevo bolezen, ki se ga je udeležila Majda Slapar.
22. 4. 2014 Ministrstvo za zdravje RS
Imenovanje Koordinacijske delovne skupine za zagotavljanje koordinacije in implementacije
Načrta dela na področju redkih bolezni v Republiki Sloveniji. Za članico delovne skupine je
bila imenovana Majda Slapar, predsednica društva za mandatno obdobje štirih let.
16. 6. 2014 Ministrstvo za zdravje RS
Prva seja Koordinacijske delovne skupine za zagotavljanje koordinacije in implementacije
Načrta dela na področju redkih bolezni v Republiki Sloveniji.
22. 9. 2014 Kongresni center Four Points Sheration Ljubljana, Mons − Fundacija FIHO
Seminar Fundacije FIHO zaradi novosti pri pripravi prijave na razpis. Informativnega
dneva sta se udeležili predsednica društva Majda Slapar in Mihaela Uhan.
20. 10. 2014 Ministrstvo za zdravje RS
Majda Slapar se je udeležila druge seje Koordinacijske delovne skupine za zagotavljanje
koordinacije in implementacije Načrta dela na področju redkih bolezni v Republiki Sloveniji.
Obravnavale so se prioritete Akcijskega načrta v letu 2015.
23. 10. 2014 Onkološki inštitut, Ljubljana, Zaloška c. 2 – Zveza slovenskih društev za boj
proti raku, Nacionalni inštitut za javno zdravje
Seminar »In memoriam dr. Dutšan Reja« z naslovom: Malignomi krvotvornega in limfnega
tkiva se je udeležila Majda Slapar.
11. 11. 2014 Ministrstvo za zdravje RS
Sestanka zainteresiranih predstavnikov društev bolnikov z redkimi boleznimi za
ustanovitev iniciativnega odbora za priprave na ustanavljanje Združenja za redke bolezni
Slovenije se je udeležila Majda Slapar.
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12. 11. 2014 Klub Domus Medica, Dunajska cesta 162, Ljubljana
Mednarodni forum znanstveno raziskovalnih farmacevtskih družb, GIZ
Potek kliničnih študij in sodelovanje bolnikov v njih in vprašanje bioloških zdravil. Foruma
se je udeležila predsednica društva Majda Slapar.
26. 11. 2014 Grand hotel Union, Ljubljana
Posveta z naslovom: Biološka in podobna zdravila sta se udeležili Majda Slapar,
predsednica in Mihaela Uhan.
27. 11. 2014 Ministrstvo za zdravje RS
Majda Slapar se je udeležila tretje seje Koordinacijske delovne skupine za zagotavljanje
koordinacije in implementacije Načrta dela na področju redkih bolezni v Republiki Sloveniji.
3. 12. 2014 Ministrstvo za zdravje RS
Majda Slapar, predsednica društva se je udeležila prve seje iniciativnega odbora za
ustanovitev Združenja za redke bolezni Slovenije.
8. 1. 2015 Ministrstvo za zdravje RS
Majda Slapar se je udeležila druge seje iniciativnega odbora za ustanovitev Združenja za
redke bolezni Slovenije.
Marec 2015
Sodelovali smo pri realizaciji ankete za strokovno izobraževanje izbranih zdravnikov, ki
bo maja 2015 na Onkološkem inštitutu, ter odgovorili na zastavljena vprašanja o podpornih
skupinah bolnikov z rakom.
8. 5. 2015 Linhartova 1/III, Ljubljana – Društvo distrofikov Slovenije
Na pobudo Ministrstva za zdravje R Slovenije ter večje skupine zainteresiranih
predstavnikov društev bolnikov, ki združujejo bolnike z redkimi boleznimi, je bila dne 8. 5.
2015 sklicana ustanovna skupščina Združenja za redke bolezni Slovenije.
Ustanovitelji Združenja za redke bolezni Slovenije so:
• Društvo hemofilikov Slovenije
• Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi
• Društvo distrofikov Slovenije
• Društvo za fenilketonurijo Slovenije
• Društvo bolnikov s Fabryjevo boleznijo Slovenije
• Društvo bolnikov s Huntingtonovo bleznijo
Imenovan je bil upravni odbor Združenja za redke bolezni Slovenije:
•
•
•
•
•

Predsednik: Jože Faganel, Društvo hemofilikov Slovenije
Podpredsednica: Majda Slapar, Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi
Sekretarka: Tea Černigoj Pušnjak, Društvo distrofikov Slovenije
Blagajnik: Blaž Demšar, Društvo za fenilketonurijo Slovenije
Predsednik nadzornega odbora: Rudi Jekovac, Društvo bolnikov s Huntingtonovo boleznijo.

Združenje za redke bolezni Slovenije bo delovalo na območju R Slovenije in Evropske unije.
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3. 6. 2015 Ministrstvo za zdravje RS
Četrta seja Koordinativne skupine za zagotavljanje koordinacije in implementacije
Načrta dela na področju redkih bolezni v Republiki Sloveniji. Na seji je bil potrjen Akcijski
načrt za leto 2015. Majda Slapar je predstavila rezultate pilotne ankete, ki je bila izvedena
med člani Društva bolnikov s krvnimi boleznimi (25 oseb) na redni letni skupščini v
mesecu marcu 2015. V anketi so bila postavljena vprašanja o potrebah bolnikov z redkimi
boleznimi. Rezultati ankete so bili posredovani Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje
RS ter MZ RS.
12. 6. 2015 Onkološki inštitut Ljubljana – RARECAREnet, Evropska zveza bolnikov z rakom
(ECPC), Društvo onkoloških bolnikov Slovenije
Srečanja o kakovosti oskrbe bolnikov z redkimi vrstami raka v Sloveniji in o čim boljši
organiziranosti zdravljenja bolnikov sta se udeležili Majda Slapar in Mihaela Uhan.
Udeleženci
RARECAREnet
srečanja

Majda Slapar,
predsednica
društva
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Uradni sprejemi
predstavnikov društva
17. 4. 2009 Bled
V okviru Hematološke in transfuziološke sekcije zdravnikov sta se svečanega dela
udeležila Majda Slapar in Tom Sotlar.
7. 10. 2010 Austria Trend Hotel, Ljubljana
Srečanje članov društva prim. Jožef Pretnarja, dr. med. s soprogo Ireno ter Mihaele in
Jožeta Uhana na predvečer koncerta opernega pevca Jose Carrerasa, častnega člana našega
društva.
24. 10. 2010 so člani društva: Majda Slapar, Mihaela in Jože Uhan sodelovali na Forumu za
boj proti raku v Ljubljani, Cankarjeva 10. Forum je vodil g. Lojze Peterle, evropski poslanec.
7. 12. 2010 Predsedniška palača, Prešernova 8, Ljubljana
Na povabilo Predsednika Republike Slovenije in gospe Barbare Miklič Türk se je
predsednica društva Majda Slapar udeležila prednovoletnega sprejema predstavnikov
humanitarnih organizacij.

Majda Slapar in predsednik R Slovenije Danilo Türk
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Majda Slapar in Barbara Miklič Türk
December 2011 Brdo Kongresni center pri Kranju
Na povabilo Urada Predsednika RS se je Majda Slapar udeležila prednovoletnega sprejema
predstavnikov humanitarnih organizacij pri predsedniku RS Danilu Türku in soprogi.

Barbara Miklič Türk, predsednik R Slovenije Danilo Türk, Majda Slapar
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Udeleženci sprejema
11. 4. 2012 Združenje hematologov Slovenije SZD
Na povabilo Združenja hematologov Slovenije SZD se je Majda Slapar udeležila
slavnostne večerje v Termah Olimije Podčetrtek, kjer ji je predsednik Slovenskega
Združenja hematologov podelil priznanje za dolgoletno prizadevanje pri izgradnji novega
hematološkega oddelka.
18. 12. 2013 Predsedniška palača, Prešernova 8, Ljubljana
Na povabilo Urada Predsednika RS se je Majda Slapar udeležila prednovoletnega sprejema
predstavnikov humanitarnih organizacij pri predsedniku RS Borutu Pahorju.

Majda Slapar, predsednica društva izroča Predsedniku R Slovenije Borutu Pahorju knjigo
Zgodbe iz šestega nadstropja.
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19. 6. 2014 Cankarjev dom Ljubljana
Majda Slapar, Mihaela in Jože Uhan so se udeležili zaključne prireditve Znanilci upanja,
kjer smo kot člani društva tudi aktivno sodelovali.
13. 5. 2014
Po sedemletnem prizadevanju našega društva za izboljšanje prostorskih razmer na
KOH UKC Ljubljana ter prizadevanju za selitev v nove bolniške prostore smo se junija 2014
udeležili slavnostne otvoritve Kliničnega oddelka za hematologijo v pritličju UKC Ljubljana.
18. 9. 2014 Slovenj Gradec – Center za zdravljenje Fabryjeve bolezni
Predsednica Majda Slapar se je udeležila proslave ob 10. obletnici Centra za zdravljenje
Fabryjeve bolezni v Slovenj Gradcu.
11. 12. 2014 Mengeška koča, Občina Mengeš
Na povabilo župana Občine Mengeš Franca Jeriča na prednovoletno srečanje na Mengeški
koči sta se srečanja udeležila Mihaela Uhan in Matjaž Jurca.
17. 12. 2014 Predsedniška palača, Prešernova 8, Ljubljana
Na povabilo Urada Predsednika RS se je Majda Slapar udeležila prednovoletnega sprejema
predstavnikov humanitarnih organizacij pri predsedniku RS Borutu Pahorju.

Udeleženci humanitarnih organizacij na prednovoletnem sprejemu pri Predsedniku
R Slovenije Borutu Pahorju.
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18. 6. 2015 Dvorana Union − Znanilci upanja
Zaključne prireditve Znanilci upanja so se udeležili člani društva: predsednica društva
Majda Slapar z možem Borisom, Mihaela in Jože Uhan ter Marjana in Dominik Božjak.

Predsednica društva Majda Slapar čestita prejemniku priznanja Znanilci upanja dr. Eriku
Breclju, dr. med.
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Prispevki
članov društva
Društvu bolnikov s krvnimi boleznimi
Vse je lepo, ko smo zdravi. Dan avtomatično sledi dnevu. Hodimo v službo, na počitnice,
zabave, mirno preživljamo večere, gledamo odraščanje otrok, delamo načrte za prihodnost.
Ne ukvarjamo se z mislimi, ali jo bomo sploh dočakali, kajti dnevu vedno avtomatično sledi
naslednji dan.
Vsega tega je hitro lahko konec, če zbolimo. Prav vsi iz izkušenj vemo, da nobena bolezen ni
prijetna, niti prehlad niti glavobol. Bolniki s krvnimi boleznimi pa imajo za seboj še toliko hujše
izkušnje. Za nami je težko obdobje, ki je tako nam kot našim svojcem močno zaznamovalo
življenje. Kar naenkrat se srečamo z negotovostjo in mnogimi vprašanji, ki jih prej ni bilo. Tudi
odgovorov nanje ni. Zakaj jaz? Bom jutri še tu? Mi bo uspelo? Kaj bo z mojo družino? Kako
naprej? Na začetku je zelo težko, vse se spremeni. Zdravljenje je agresivno in zelo naporno.
Bolniki so izolirani, mnogim se zdi, da sami bijejo svoj boj. Vendar nikoli ni tako. Vsak ima
za seboj zdravniško ekipo in ljubeče svojce, ki mu vlivajo upanje in moč, ter pomagajo po
najboljših močeh. Na bolniškem oddelku se križajo življenjske zgodbe bolnikov, zdravnikov,
svojcev in vseh, ki so boj s tako težko boleznijo že uspešno prestali. Tam prideš do informacij,
tam se stkejo prva poznanstva, prva prijateljstva, od tam pride zavedanje, da nisi sam. Da
so tudi drugi ljudje s podobno izkušnjo, ki so že bili ta boj in zmagali. Da je mogoče, da
je upanje. Tam prideš v stik s člani Društva bolnikov s krvnimi boleznimi, čigar osnovno
vodilo je prav pomoč in podpora bolnikom in svojcem pri premagovanju težav, s katerimi
so soočeni v času zdravljenja in po njem. V tako težki situaciji je podpora in razumevanje
nekoga, ki je prav tako zbolel in bolezen prestal, za bolnike neprecenljiva.

V evropskem parlamentu v Strasbourgu
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Tudi mi smo se najprej spoznali v bolnišnici na skupnem zdravljenju in ohranili stike še
po odhodu iz nje. Včlanili smo se v Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi, ki organizira razna
srečanja, piknike in tudi večdnevne izlete v tujino, tako da smo bili nekateri izmed nas skupaj
že na izletu v Salzburgu in v Nemčiji leta 2007, še večja skupina pa se nas je zbrala na izletu na
Plitvička jezera ter v Istro, Benetke in Prekmurje. V letih smo bili ves čas na zvezi, prek telefonov
smo se klicali, spraševali po počutju, se bodrili in veselili. Nekateri smo se srečevali tudi na
ponovnih pregledih v bolnišnici. Združila nas je usoda in vezi, ki smo jih stkali, so zelo močne.
Sčasoma se je torej znotraj Društva oblikovala naša “skupinica” petih parov in prijetnega
dekleta iz vseh koncev Slovenije in različnih starosti. Uspelo nam je celo to, da smo naše
prijetno dekle “poročili”, tako da nas je zdaj okroglih 12. Družimo se občasno na izletih
z društvom pa tudi sicer. Prirejamo piknike, krajše izlete, 40 in 60-letnice, novoletna
praznovanja, skratka družimo in obiskujemo se ob različnih priložnostih in vedno se radi
srečamo. Ker smo prav vsi srečni, da smo lahko del tega, znamo tudi uživati – nadvse radi se
smejimo, se pohecamo, kakšno “ušpičimo”, radi tudi dobro jemo in kaj popijemo.
Na Krasu pri Tavčarjevih smo imeli poleg izredno dobre hrane in pijače tudi lep in poučen
izlet v Botanični vrt. Od takrat vsi pridno skrbimo vsak za svojo “sestrsko” aloe vero, saj smo
vsi dobili svoj vršiček. Na deželi oziroma na kmetih smo imeli srečanje z Modrijanovimi, kjer
smo se preizkusili v kmečkih opravilih in v skrbi za domače živali. Pri Kusovih in pri našem
na novo poročenemu paru smo že stalni (in glasni) gostje, saj živijo najbližje Ljubljani. Kusovi
in Kebetovi so nas gostili tudi v svojih obmorskih rezidencah, kjer smo pričakali Novo leto
in slavili nekaj obletnic. Tudi Gorenjsko in Dolenjsko regijo zastopa po en par, Hrovatova in
Kebetova, in tudi pri njih ne manjka smeha ter raznih norčij.
Res smo pisana druščina, ki je ves čas v stiku in se zaveda, da je smeh pol zdravja. Če nas
pot pelje mimo ostalih, se ustavimo, oglasimo, tudi le za par minut, da si namenimo nekaj
spodbudnih besed in lepe pozdrave. Nekateri smo dejavni tudi v samih organih društva,
kolikor nam le čas dopušča, saj so nekateri izmed nas še v službah. Vsi si želimo biti še dolgo
del te zgodbe in pomagati vsem, ki jih doleti takšna izkušnja. Vemo, da pot ni lahka, nas pa
bogati z nešteto spoznanji in z zavedanjem, da nam življenje morda ni z rožicami postlano.
Je pa naše in je samo eno. To cenimo in ga želimo čim bolje izkoristiti, se veseliti s prijatelji
in družino ter z vsemi ostalimi soborci. Hvaležni smo za prav vsako pomoč, vsako oporo in
za vsako vez, ki se je stkala v letih, ki smo jih že preživeli.
Alenka Rak

Prijateljsko druženje
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„Zadovoljni.si“
Kako lepo in prijetno je, ko se odločiš, da boš nekaj tako lepega, tako prijetnega, položil na
list papirja. Čeprav je zunaj poletje, je danes zelo hladno in deževno vreme. Pa nič zato, kaj
bi le imelo vreme pri vsem tem, ko pa smo znotraj topli in polni lepih misli.
Že star pregovor pravi, da so ti sorodniki določeni, prijatelje pa si poiščemo sami; in res
je tako.
Tudi pri nas se je to zgodilo, mi pa smo se kar poimenovali „Zadovoljni.si“
Naše prijateljstvo se je začelo, seveda le kako drugače, kot preko našega Društva bolnikov s
krvnimi boleznimi Mengeš. Vsak od nas piše svojo zgodbo,vsaka posebej je nekaj posebnega,
saj je vsak od nas prebolel težko bolezen, kar nam daje še več pozitivne energije. Alenka se
je v društvo vpisala leta 2006, prav tistega leta, ko je končala z vsemi terapijami. Prvi izlet z
društvom so bili Brioni. Na izlet je šla z mislijo, da je nekje treba začeti živeti drugače, bolj
sproščeno, med dobrimi ljudmi. Že prvi izlet pa se ji je zdel nekaj čudovitega, biti med toliko
ljudmi, med katerimi ima vsak za sabo posebno zgodbo, težko življenjsko preizkušnjo, kar
se z besedami ne da opisati. Že po tem prvem izletu smo se nekateri še posebno zbližali, saj
s celim avtobusom na enkrat le ne moreš govoriti, z manjšo skupinico pa se da. In tako se
je začelo pri nas, pri nas dvanajstih. Na zadnjem delu avtobusa je bilo živahno, kot se le da.
Polno smeha, veselja, petja in vsega lepega.
Ti naši izleti so zelo pogosti, kar nekaj v letu jih je, pa ne samo izleti, tudi različna srečanja,
druženja, pikniki, predavanja, novoletne zabave. Kaj bi naštevali, veliko lepega se dogaja.
To prijateljstvo med nami dvanajstimi pa se vsekakor ne zaključi le z druženjem v društvu,
ampak je ta naša vez tako močna, da se družimo tudi čez vse leto. Tako moramo povedati, da
smo na Primorskem pri Ingrid in Robertu imeli čudovit piknik s samimi dobrotami Primorske,
z dobrim domačim teranom. Kaj bi še naštevali? Pri Irmi in Janezu smo podoživeli, kako je,
če se dan začne na kmetiji, z domačimi žganci z obaro in kislim mlekom, vse do večera na
kmetiji. Spet nepozabno. Tudi vstop v novo leto ne bi bil tako lep in prijeten, če ga ne bi
dočakali skupaj. Frenka in Ireno smo kar določili, da bomo vsi prišli malo na njihov vikend v
Savudrijo; da ne bo vse tako pospravljeno, bomo mi poskrbeli za malo razdejanja. Kar dva
dni se nismo hoteli vrniti domov, saj sta za naše želodčke tako lepo skrbela.

Druženje s prijatelji
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Leto 2014 je bilo za nas prav posebno leto, saj smo praznovali kar 200 let. Tako smo
pač sešteli. Boštjan je prikorakal v 40. leta, zato je bil piknik nepozaben, če pa ne bi naši
prijatelji poskrbeli še za presenečenje, bi bilo tudi zanimivo. Ker Alenka in Boštjan še nista
poročena, so za to poskrbeli kar prijatelji. Vse so pripravili, popolnoma na nič niso pozabili,
na vsako najmanjšo podrobnost in ju seveda poročili, tudi duhovnika so pripeljali, dobro
glasbo, poročni šopek in seveda prstane. Ker pa je Alenka isti letnik, je septembra piknik
ponovila. Zopet lepo. Da pa ne pozabimo; to je šele 80! Ker nam do 200 še manjka, smo
se zopet odpravili na Primorsko k Frenkiju na njegovih 60 let. Nepozabno, polno lepih
dogodkov s polnimi želodčki. Pa je zopet prišlo vabilo, ker naša Slavi slavi 60 let. Spet bo žur
kar do jutranjih ur. Kot je pri nas v navadi, nam je Marjan dajal smernice, da se ne izgubimo,
da na Gorenjsko prihitimo in našo slavljenko malo pozabavamo. Plesali in noreli smo dolgo
v noč. Ker pa Zvone in Nada nista še imela možnosti, da bi imela okroglo obletnico, smo se
odločili, da se kar k njima na Krk povabimo, da še njiju kot gostitelja izkusimo. Imeli smo se
kot vedno lepo, prijetno in nepozabno. Letos pa bo seveda tudi naš Zvonko dopolnil okroglo.
Tako smo tudi spoznali, da leta res niso pomembna, saj smo mi dokaz za to, kajti med
nami so leta različna, kar pa sploh ni ovira. Mi, ko smo skupaj, smo „Zadovoljni.si“.
Za vse to pa se imamo zahvaliti našemu Društvu bolnikov s krvnimi boleznimi, ki nas je
pripeljalo do tako tesnega prijateljstva že vse od leta 2007. Vsi si želimo, da bi se še naprej
tako prijetno družili in doživeli same lepe in prijetne dni. To so dnevi, ki jih nihče od nas ne
bo nikoli pozabil.
Člani društva, skupina prijateljev

Frenkovih 60 let

184

20 let

Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi

Bolezen - 1991
Ko sem pred leti ležala na hematološkem oddelku,
sem imela čas za premišljevanje. Vedno pa sem
prišla do zaključka, da je najbrž ves trud zdravnikov
zaman. Zakaj? Ker enostavno ne spoznaš nikogar, ki
je prehodil to trnovo pot in preživel.
Prosila sem takratnega profesorja, da bi bila
presrečna, če bi mi predstavil preživele paciente.
Žal na moje prošnje ni bilo odziva. Danes vem, da jih
je kar nekaj preživelo in že uživalo polno življenje.
V teh temnih trenutkih, ko sem res imela
občutek, da v tem boju ne bom zmagala, sem si
zastavila cilj. Če preživim, bom naredila vse, da
me bolniki, ki bodo za menoj preživljali ta pekel,
spoznali, ne glede na to, kako bom prišla do njih.
Po terapijah in trasplantaciji sem bila na cilju. Preživela bom. Sedaj pa je na vrsti
uresničitev mojega cilja. Kako?
Hvala Bogu, da sem imela zaupanje dr. Pretnarja. Ko sem mu željo predstavila, se mu ni
zdelo nemogoče, da se to tudi v praksi izvede. Tako se je porodila ideja o društvu. Kmalu
smo se sestali in dogovorili, kako in kaj. Že na prvem sestanku nam je bilo rečeno, da se
moramo organizirati.
Društvo smo registrirali in tako smo začeli našo pot. V začetku smo pomagali bolnikom
in svojcem.
Po zaslugi predstavnikov predsedstva in tudi ostalih članov smo lahko delovali prav v
skladu s prvotno idejo. Tako smo pred dobrimi 7 leti začeli izvajati program Bolnik bolniku.
Začeli smo obiskovati bolnike v bolnišnici. V začetku smo bili vsi bolj ali manj neizkušeni,
kasneje pa smo spoznali, koliko pomenijo ta druženja bolnikom in seveda tudi nam.
Vsakokrat posebej, ko se vrnem s klinike, ko vidim tisti žarek upanja v očeh bolnika, je
moja duša srečna. Seveda so tukaj solze, grenkoba in ne nazadnje tudi smeh.
Dosegla sem cilj, ki sem si ga pred 23 leti zastavila. Danes sem srečna, da sem lahko del
tega dela.
Nihče od nas pa verjetno takrat ni mislil, da bo danes naše društvo tako prepoznavno.
Vse to pa je zasluga našega vodstva. Vsa pohvala naši predsednici gospe Majde Slapar, ki živi
za društvo. Z njeno pomočjo smo dosegli veliko. Morda največ, kar lahko neko humanitarno
društvo doseže.
Erika Pertinač
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Zakaj sem član Društva bolnikov s krvnimi boleznimi?
Že ko sem se zdravil na hematološkem oddelku UKC Ljubljana v 6. nadstropju po
presaditvi krvotvornih matičnih celic, sem videl vlogo za včlanitev v Društvo bolnikov s
krvnimi boleznimi. Ker spadam v to skupino, sem se odločil, da se včlanim in vidim, kako
društvo deluje, saj smo vsi z enakimi in podobnimi težavami.
Po včlanitvi sem bil kmalu povabljen na njihovo druženje.
Že po nekaj trenutkih oz. stikih sem videl, da so to pravi ljudje, odprti, prijazni in pripravljeni
za pomoč. Vidiš, da nisi sam, ko si v težavah.
Veselim se vsakega skupnega druženja: od strokovnih predavanj, izletov, do novoletnih
zabav itd.
Društvo pa ne bi moglo obstajati že 20 let brez vodilnih oz. pomembnih v društvu z ga.
Majdo Slapar na čelu.
Upam, da bo društvo praznovalo še velikokrat po 20 let.
Hvaležni član društva
Franc Lesičnik

Franc Lesičnik

Rokopis
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Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi – 20 let
delovanja – čestitke s štajerskega konca
V šopek prazničnih besed in mozaik zbranih misli dodajava Kristina in Ivan Klep tale
pisni prispevek kot najino pohvalo s čestitko za 20- letnico delovanja Društva bolnikov s
krvnimi boleznimi.
Pred 10 leti z ženo Kristino še slišala nisva, da obstaja nekje v Sloveniji Društvo bolnikov
s krvnimi boleznimi. Potem pa je žena po različnih zdravstvenih pregledih zaradi
določenih težav (krvavitve), ki jih je imela, izvedela, da ima že od rojstva neozdravljivo
dedno obliko krvne bolezni t.i. von Wilebrandovo bolezen (motnja koagulacije krvi) in da
lahko pri operativnih posegih, pa tudi drugače, nastanejo nepredvidljive komplikacije –
tudi s trajnimi posledicami. Vse se nama je obrnilo na glavo. Pregledi so sledili pregledom
(dr. Andoljšek v UKC Lj.) in žena je pristala za nekaj dni tudi v UKC v Ljubljani. Prijazni
zdravstveni delavci, pa tudi bolniki, ki jih je tam srečevala, so ji dali odkrito vedeti, da bo
morala s tem živeti do konca življenja ter svetovali, da je najbolje, da se poveže z ljudmi,
ki imajo podobne in seveda tudi drugačne ali še težje oblike krvnih bolezni. Tako sva z
ženo izvedela za »društvo« in se oba skupaj takoj včlanila (prijavnice sva izpolnila kar v
UKC L). Seveda nisva vedela, v kaj se podajava, a »izgubiti nisva imela kaj«, sva si dejala
korajžo.
Danes ugotavljava, da je bila odločitev, da postaneva člana Društva bolnikov s krvnimi
boleznimi, še kako pravilna. Spoznala sva množico čudovitih ljudi – bolnikov in ozdravljenih
bolnikov s krvnimi boleznimi ter njihovih zdravnikov, kakor tudi njihove družinske člane.
Danes nisva več nevedneža glede krvnih bolezni, saj v društvo zelo skrbijo, da se članice in
člani sproti seznanjamo z zdravstvenimi novostmi. V ženini družini je kar nekaj sorodnikov
s to dedno krvno boleznijo. Pranečakinja Veronika, ki prav tako boleha za to boleznijo,
je napisala raziskovalno nalogo »Živeti s von Willebrandovo boleznijo«. V družini smo,
odkar sva midva člana društva, veliko bolj ozaveščeni o krvnih boleznih. Osebno sva se
priložnostno seznanjala tudi s težavami, ki jih imajo posamezniki – članice in člani našega
društva ter spoznala, da je vsak dan, ki ga doživiš, v tem tako kratkem človeškem bivanju na
materi Zemlji, še kako lep, kot je zapisala Erika, članica društva. V veliko pomoč nam je tudi
različna »literatura«, ki jo dobimo na srečanjih.
Prihajava iz Zlatoličja na Dravskem polju, kjer je največja slovenska hidroelektrarna
kanalskega tipa. Do Ljubljane imava približno 130 kilometrov in vsaka najina vožnja
v Ljubljano zaradi udeležbe na različnih aktivnostih društva je že sama po sebi krajši
izlet.
Zadnja leta sva bolj ali manj redna udeleženca predvsem društvenih izletov. Udeležujeva
se tudi skoraj vseh srečanj ob dnevih bolnikov in lahko rečeva, da sva že dokaj dobro spoznala
večino članic in članov. Seveda vseh imen nikakor ne moreva naštevati. Omenjava le zaslužno
predsednico društva g. Majdo Slapar, ki vse skozi nesebično skrbi tako za društvo samo kot
tudi za odnose med članicami in člani ter uspešno vodi upravni odbor društva tudi sedaj,
ko so donacije za delo društev vedno bolj skope. Zakonca Uhan sta nama v začetku marsikaj
razložila kot stara člana društva. Pa seveda vsi drugi člani in članice: Primorci, Gorenjci,
Dolenjci, Korošci, vsi, ki sestavljajo članstvo našega društva. Sploh si ne znava predstavljati,
kako bi teklo najino življenje, če teh ljudi ne bi spoznala. Nekateri so se žal v tem času tudi
tiho poslovili.
Za naju so vedno nepozabni izleti in doživetja v novih krajih, saj se vedno s kom po
bliže spoznava. Vsi takšni trenutki so del našega druženja, vsi so del našega življenja, ki je
takrat nekje bilo in je neponovljivo in ga tudi ne bo več nazaj. Prišli pa bodo novi trenutki
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prijateljevanja, nova druženja in srečanja, nove članice, novi člani ter seveda nove obletnice,
tako kot je letošnja dvajseta obletnica. Se zavedamo, vsi, da gradimo nekaj skupaj, kar kot
posamezniki, ne bi nikoli zmogli?
Lepo je vedeti in živeti tudi tako daleč od sedeža društva, ko se zavedaš, da je tam nekje
v Mengšu nekdo, ki misli, dežura in v svojem prostem času neguje delo društva, da je lahko
nam, ki pridemo od daleč lepo in prijetno, ko smo ponovno skupaj. Prostovoljno delo, ki ima
vedno humanitarno noto tako kot celotno delovanje našega društva, se ne da poplačati.
Plačilo so zadovoljni in veseli obrazi članstva ter seveda odmevni uspehi v delovanju društva
tudi na mednarodni ravni. Navadni člani, čeprav se z ženo nikoli nisva tako počutila, sploh
pa jaz, ki sem »pridružen družinski član«, smo ponosni na uspešno vodstvo.
S štajerskega konca pošiljava prisrčne pozdrave vsemu članstvu, posebej pa čestitke
upravnemu odboru ter predsednici ga. Majdi Slapar za visok jubilej Društva bolnikov s
krvnimi boleznimi, ki naj dajo energijo za nove zagone za uspešno delo v naslednjih letih.
Tudi ko nisva zraven ali z vami, vedno pomisliva na vas!
S prisrčnimi pozdravi Kristina in Ivan Klep!
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Utrinki misli
Vso noč sem se premetaval po postelji in sem zelo malo spal. Žena me je ogovarjala
in mirila, toda nisem se mogel umiriti. Le zakaj, zakaj, mi je vso noč vrtalo po mislih.
Ampak, saj je samo kontrola! Saj sem vendar pozdravljen. Kako počasi se premikajo urini
kazalci ponoči. Ob peti uri zjutraj sem vstal, ker tudi ležati nisem več mogel. Skuhal
sem kavo in poklical ženo: »Hitro vstani, pohiti vendar, da ne bova prepozna!« Ona mi
odgovori : »Saj je samo kontrola, počutiš se dobro in vse bo v redu.« Res je samo kontrola,
toda pred vsako kontrolo sem že nekaj dni preje nervozen in zadnjo noč vedno slabo ali
skoraj nič ne spim.
Koliko neprespanih noči je bilo v bolnišnici. Prosil sem za uspavalno tableto, jo dobil,
vendar sem utonil v neko čudno morasto spanje samo za nekaj ur. Potem pa zopet eno
samo premišljevanje. Zakaj meni? Kaj sem narobe storil, da sem zbolel? Kdaj, če sploh bo, bo
konec zdravljenja in bom odšel domov, v naravo, v moj ljubljeni gozd. Bom prišel do jeseni
domov, ko se prične sezona na jelena, pa vsaj do decembra – na gamsa. Ko sem premišljeval
o teh rečeh, sem lažje prenašal vse tegobe zdravljenja. Zastavil sem si tudi, da moram
dobiti najlepšega jelena, najstarejšega gamsa in če mi bo lovska boginja Diana namenila, še
medveda. Ko sem se z vso močjo oprijel teh misli, sem sklenil, da morem ozdraveti. Že stari
ljudje so rekli, da sta želja in moč po življenju pol zdravja.
Še to kontrolo opravim in bom zopet nekaj mesecev miren. Odpraviva se veliko prezgodaj
od doma, tako da moram čakati pred zaklenjenimi vrati poliklinike, medtem ko žena
parkira avto. Ko končno odklenejo vhodna vrata, tečem po stopnicah, da bi bil med prvimi.
Odvzamejo mi kri in potem se prične negotovo čakanje. Greva na kavo. Bodo izvidi krvi v
redu? Se bo bolezen ponovila?

Rozi in Marjan Šivic
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Tudi po prvih štirih kemoterapijah so mi rekli, da je vse v redu, da sem pozdravljen.
Kontrolni pregledi so bili skoraj eno leto in pol v redu. Nato pa strela z jasnega! Na zadnji
kontroli je kri pokazala, da se je bolezen ponovila. Sledila je ponovna punkcija kostnega
mozga in čez nekaj dni klic domov: »Takoj pričnite klicati za prosto posteljo!« A je ni in ni
bilo, skoraj tri tedne. Stanje se mi je tako hitro poslabšalo, da me je osebni zdravnik poslal na
urgenco, od koder so me takoj premestili na hematološki oddelek, kjer so me morali sprejeti.
Pričel se je drugi del kalvarije. Ponovno tri kemoterapije in na koncu transplantacija lastnih
matičnih celic.
Pogledam na uro in pohitiva v čakalnico pred ambulanto. Končno sestra pokliče moj
priimek in grem k zdravniku. Doktor Pretnar me še pregleda, pravi, da so izvidi krvi normalni,
le zaradi previsokega pritiska moram k svojemu zdravniku. Ko sem že pri vratih, me povabi v
Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi. Vse mu obljubim, samo da lahko zapustim ordinacijo.
Ko greva z ženo po hodniku, že pozabim na društvo. Samo da so izvidi v redu! Včasih me
prešine misel na društvo, vendar si mislim, le kaj mi bo to. Tam se dobivajo sami bolni,
govorijo le o bolezni in tegobah, o bolnišnici in zdravljenju – jaz tega ne maram. Raje grem
v gozd, se ukvarjam z vnukom Jako in vnukinjo Evo, gremo gledat na prežo živali, lovit ribe,
na kakšen izlet, pomagat prijateljem.
Še ena noč pred kontrolo – vse isto, podobne misli, priganjanje žene, da ne zamudiva.
Razlika je le v tem, da mi žena ne dovoli spiti kave pred obiskom zdravnika. Naj ji bo, bom
pa kakav pil. Če sem po transplantaciji matičnih celic bil nekaj dni ob čokolešniku, ker
drugega nisem mogel jesti, bom tudi to preživel. In glej, pritisk ni bil več tako visok. Ko
bi doktor Pretnar vedel, da se mi pritisk dvigne že ob sami misli, da moram k zdravniku?
Ko sem pri vratih me, zopet povabi v društvo. Doma se z ženo pogovoriva in skleneva, da
se včlaniva – kar bo pa bo. Če nama ne bo všeč, se pač ne bova udeleževala. Po kakšnem
letu članstva greva na skupščino, se prijaviva na izlet, na novoletno druženje. In glej – zelo
malo pogovorov o boleznih, prestanih težavah in tegobah. Ko sem bolj spoznal, s čim se vse
ukvarjajo, mi je bilo žal, da nisem za društvo vedel že med svojim zdravljenjem. Veliko bi mi
povedali o zdravljenju in marsikateri strah me ne bi preganjal. Sedaj mi ni žal, da sva z ženo
člana društva, saj so tu sami pozitivni ljudje, polni smeha, veselja in načrtov za prihodnost.
Stkale so se niti prijateljstva, saj smo vsi dobili veliko življenjsko preizkušnjo – rodili smo se
drugič – s pomočjo vseh zdravnikov in zdravil in z našo močno željo po ozdravitvi.
Prvič sem šel na hematološki oddelek junija 2000, z diagnozo AML 4, prišel domov
decembra. Ponovitev bolezni 2002, transplantacija matičnih celic konec avgusta in proti
koncu septembra že doma.
Marjan Šivic
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Vse se je začelo nekoč
Ko s prijatelji pogovor nanese na dogodke iz preteklosti, se nam nemalokrat zgodi, da
so dogodki, ki smo jih doživeli še kako živi, ne spomnimo pa se letnice oz. točnega časa
in na koncu zamahnemo z roko in rečemo, kako čas beži. Določene letnice in dneva, ki
je zaznamoval naš čas, pa se spomnimo takoj. Tako je spomin na dan, ko smo ustanovili
Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi zame, zelo živ.
V srednjih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja me je pot pripeljala kot višjo medicinsko
sestro na Oddelek za hematologijo Interne klinike, KC Ljubljana. To ni bila moja prva
zaposlitev. Kot se spomnim, sem se hitro vklopila v delo na oddelku. Predvsem pa je bilo
prijetno vzdušje in povezanost zaposlenih z bolniki nekaj, česar do takrat nisem poznala v
taki meri.
V tem času sem spremljala veliko zgodb, bolj ali manj žalostnih. Po pogovorih z bolniki,
polnimi načrtov in sanj, se mi je ob žalostnemu zaključku pogosto utrnila solza. Spoznala
sem, zakaj je oddelek, ki sem ga vzljubila, tako poseben? Zakaj so zaposleni zdravniki,
medicinske sestre in ostali bolj prijateljski in odprti kot drugje?
Delo z bolniki, ki so prebolevali rakasto bolezen, je zaposlene naredilo drugačne.
Pogovori, razumevanje, delitev misli in občutkov, sporazumevanje z besedami in brez njih,
je bolnike, ki so bili zaradi diagnoze prizadeti, povezalo z zaposlenimi v “družino”, ki se bori
za preživetje.
Hematologija pa se je kot znanost razvijala postopoma, vendar dovolj hitro tako, da se je
z zahtevnejšo diagnostiko in novimi načini zdravljenja marsikaj spremenilo od mojih prvih
let službe na oddelku. Novejše zdravljenje, med drugim možnost presaditve krvotvornih
matičnih celic je omogočalo boljše preživetje in ozdravitev.
Seveda pa so vsi ti napredki medicine spremenili tudi načine dela na področju mojega dela
v zdravstveni negi. Za kakovostno delo v zdravstvenem timu sem tako kot druge medicinske
sestre potrebovala več strokovnega znanja in izkušenj. To smo pridobile z usmerjenim in
načrtovanim dopolnjevanjem znanja s seminarji in izmenjavo poklicnih izkušenj.
Ob vsem strokovnem izobraževanju, ki je dvignilo nivo zdravstvene nege, pa so bili v
ospredju bolniki, ki so s svojimi mnenji, pripombami, izkušnjami, pritožbami ter stališči
o zdravstvenih storitvah pripomogli k dragocenemu viru podatkov za uvajanje izboljšav.
Ob pogovorih z njimi je bilo čutiti, da še ni storjenega dovolj, da je pred nami še veliko
dela.
Če nam je čas dopuščal, smo se medicinske sestre pogovarjale z bolniki o njihovih
problemih, ki so nastali v času zdravljenja, kako ublažiti težave in tudi o tem, kaj bo po
odhodu domov. Čas, ki smo ga porabile za pogovor, ko smo prisluhnile telesnim in čustvenim
težavam bolnikov, se nam je povrnil ob njihovem okrevanju.
Marsikdo od bolnikov s katerim smo se pogovarjale, je omenil, da si želi srečati z nekom,
ki je preživel isto ali podobno bolezen. Ravno tako so spraševali in iskali pisno gradivo, da
bi si prebrali nekaj o svoji bolezni. Skupaj smo premišljevali o različnih možnostih. V tistem
času je bila uporaba interneta še na začetku.
Med drugim je zorela ideja o druženju bolnikov in zdravstvenih delavcev, v začetku kot
o klubu bolnikov po presaditvi kostnega mozga. Skupaj smo iskali pot in način, da idejo
udejanjimo.
Postopoma smo misel o klubu opustili, ravno tako združevanje le bolnikov po presaditvi.
Sklenili smo, da bomo ustanovili društvo in to Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi.
In ker je dan, ko se piše zgodovina vedno nekaj posebnega, je ta res bil.
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Bil je zasnežen decembrski dan, 13. 12. 1995. Po ustanovni skupščini Društva bolnikov s
krvnimi boleznimi, ki je bila v UKC Ljubljana, nas je deset ustanoviteljev odhitelo do notarja
v mestu overoviti podpise.
Po pločnikih mesta je bil napol stopljen sneg. Polni optimizma, mokri do kolen, a vseeno
polni zanosa smo hiteli do notarja. V zraku je bil optimizem in veselje, da smo le udejanjili
dolgo tlečo idejo.
V vseh teh letih delovanja društva sem se bolj ali manj kot članica vključevala v druženja,
ki so bila vsa zelo prijateljska, prijetna in poučna.
Zadnja leta pa delujem tudi v izvršnem odboru. Vsebino in zamisli o društvu v prvih letih
delovanja je že zdavnaj prerasel bistveno širši nabor dejavnosti. Tako je vsako leto nekaj
novega. Bistvo, za kar pa je bilo društvo ustanovljeno, ostaja.
Razvoj informacijske tehnologije je res dodal svoj pečat k informiranosti bolnikov o
svoji bolezni, zdravljenju in pogovoru z drugimi bolniki ali zdravnikom. Vendar pogovor z
računalnikom ni isto kot pogovor iz oči v oči z nekom, ozdravljenim in polnim življenja.
Ta možnost in še mnogo več je tisto, kar daje utrip življenja našemu društvu.
Marjana Božjak
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Društvo bolnikov s krvnimi
boleznimi, moje društvo
V Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi sem
se včlanila aprila 1997. Ob enem od pregledov v
Hematološki ambulanti sem opazila prijavnico,
jo izpolnila in oddala. Takrat sem bila tik pred
operacijo drugega kolka in tako je trajalo kar nekaj
časa, preden sem društvo oz. člane tudi osebno
spoznala. Ko sem se ojunačila in šla prvič na izlet,
sem videla, da so bili skoraj vsi drugi udeleženci v
parih – z njimi so bili zakonci, starši in prijatelji.
Šele takrat sem izvedela, da ima vsak bolnik oz.
bivši bolnik lahko spremljevalca. V društvo se
je včlanil tudi moj mož Stane in od tedaj se kar
pridno udeležujeva vseh naših srečanj.
Zbolela sem leta 1988 in po dolgotrajnem
zdravljenju, po dolgi, dolgi hospitalizaciji, po številnih
opozorilih kako se je treba paziti, se ne zadrževati tam, kjer je veliko ljudi, ipd. sem prišla v stanje,
da si skoraj nikamor nisem upala. Moj svet se je strašansko skrčil. Hodila sem na redne preglede v
Hematološko ambulanto k dr. Modičevi, s katero sva se vedno lepo pogovorili, drugače pa sem bila
v glavnem doma. Želela sem srečati koga s podobno izkušnjo in ga povprašati o nešteto stvareh.
K moji samozavesti nikakor ni pripomogla invalidska upokojitev. Počutila sem se popolnoma
nekoristno, prepričana sem bila celo, da bodo zdaj vsi dvignili roke od mene in bom umrla. Tako
nisem razmišljala niti, ko sem popolnoma nemočna ležala v bolnišnici.
Prvi pozitivni korak je bil, da sem spet začela delati na našem lokalnem radiu, drugi, še
pomembnejši pa odkritje Društva bolnikov s krvnimi boleznimi. Že prva srečanje so mi potrdila
prepričanje, kako pomembno je biti z ljudmi, ki jih je združila izkušnja in borba z boleznijo. Takoj
smo navezali iskrene stike iz katerih so se rodila prijateljstva. Spoznala sem, da bi bilo moje
vračanje v normalen vsakdan veliko manj boleče in hitrejše, če bi že takrat obstajalo Društvo
bolnikov s krvnimi boleznimi. Zato tudi vsem bolnikom toplo priporočam, da se nam pridružijo.
Smo kot velika družina, o vsem se lahko pogovorimo, ko se srečamo je tako, kot bi prišli domov.
Društvo mi zelo veliko pomeni. Z možem se, če je le mogoče, udeležujeva vseh dogodkov, ki
jih društvo organizira. Vsakoletna skupščina je popestrena s kakšnim zanimivim predavanjem,
na izletih spoznavamo nove kraje po naši lepi Sloveniji pa tudi zunaj njenih meja, na dnevih za
bolnike vedno izvemo kaj novega o krvnih boleznih oz. zdravljenju le-teh, skupaj se poveselimo
na prednovoletnem srečanju, večkrat sva dobila tudi pomoč za zdraviliško zdravljenje.
Moja želja je, da bi lahko aktivneje pomaga pri delu društva vendar je zaradi oddaljenosti,
živim namreč v Žireh, to malo teže. Trudim se po svojih močeh. Povezovala sem več prireditev,
ki jih je organiziralo naše društvo: Dnevi za bolnike, Proslava ob 15-letnici društva, Dnevi
redkih bolezni, Prva nacionalna konferenca ob dnevu redkih bolezni.
Od leta 2008 sem članica nadzornega odbora, že drugi mandat predsednica in zato sem
vabljena na seje IO, tako da sproti spremljam vse odločitve.
Pred dnevi sem na radiu slišala pesem, ki je pela o tem, da nihče nima dveh življenj. Mi,
člani Društva bolnikov s krvnimi boleznimi, živimo novo življenje in si skupaj prizadevamo,
da ga živimo čim bolje.
Ob okroglem jubileju Društva čestitam vsem, ki ga tako uspešno in požrtvovalno vodijo
in želim, da se bomo še dolgo srečevali, si izmenjavali izkušnje, si pomagali med seboj in se
skupaj veselili.
Martina Mlakar
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Dragi prijatelj!
Ne vem, kako in kje bi začel. Pa naj bo v šestem
nadstropju starega hematološkega oddelka v KC.
Ko sem se po hodniku skoraj vsak dan sprehajal
mimo oglasne deske, sploh nisem vedel, kdo si in
od kod prihajaš. Preprosto sem te ignoriral, imel
sem pač preveč drugih skrbi in razmišljanj. Vsak
dan si me nagovarjal, naj si vendarle vzamem čas
in te pobližje spoznam.
Čas zate sem si vzel nekaj dni, preden sem
zapustil oddelek. Zazdel si se mi kar prijeten
sogovornik in mislil sem si, da se bo mogoče iz
tega še kaj razvilo.
Potrudil sem se in s tabo navezal malo tesnejše
stike z namenom, da te bolje spoznam.
Takoj sem opazil, da imaš veliko prijateljev, mladih in starejših. Spoznal sem se z njimi,
z enimi bolj, z drugimi manj, in opazil, da imajo vsi meni podobne probleme, ki si jim jih
pomagal reševati. Vedel sem, da ti lahko zaupam, kajti s tabo sem se počutil bolj sproščenega.
Pričel sem dobivati tudi voljo, da pomagam tudi sam drugim pomoči potrebnim.
Skupaj sva obiskovala sotrpine v bolnišnici in jim delila upanje, tako kot si ga dajalo ti
meni. Najino zaupanje se je sčasoma tako okrepilo, da sem ti pomagal uresničevati tudi tvoje
želje in reševati tvoje probleme. Postal sem tvoj zaupnik in organizator pri uresničevanju
tvojih idej.
S tvojo pomočjo sem videl veliko lepih kotičkov in krajev po celi Sloveniji in tujini. Ker si
tudi sam veseljak, sva se skupaj veselila na novoletnih zabavah, piknikih in raznih drugih
druženjih.
Vem, da sva se včasih tudi postrani pogledala, vendar to sodi poleg, brez tega tudi med
najboljšimi prijatelji ne gre.
No, čas je, da te predstavim, dragi prijatelj: »Ti si DRUŠTVO BOLNIKOV S KRVNIMI
BOLEZNIMI.«
Še enkrat ti hvala za vse, kar si mi dobrega storil, hvala ti za tvojo družbo, v kateri sem se
vedno dobro počutil in hvala ti za vso moč, ki sem jo pridobil s pomočjo prijateljev, ki sem
jih spoznal s tvojo pomočjo.
Matjaž Jurca

194

20 let

Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi

Hvala pobudnikom za
ustanovitev Društva bolnikov s
krvnimi boleznimi!
Na Miklavžev dan leta 2001 sem po ponovitvi
ne-Hodgkinovega limfoma imela presaditev
kostnega mozga pod skrbnim nadzorom primarija
dr. Jožeta Pretnarja. Miklavž mi je prinesel krasno
darilo – presaditev je uspela brez večjih zapletov
in Božič smo že praznovali v družinskem krogu ob
moji vsakoletni orehovi potici.
Takrat, v tistih težkih dneh med Miklavžem in
Božičem, pa sem na hematološkem oddelku UKC
v Ljubljani doživela še eno lepo presenečenje.
Obiskali so me predstavniki Društva bolnikov s
krvnimi boleznimi, ki vsako leto v decembru obdarijo bolnike na oddelku in mi podarili
simpatično malo grafiko Ljubljane. Še večje darilo kot grafika pa je bilo spoznanje, da se
bolniki, bivši bolniki in njihovi svojci povezujejo v društvu, ki me je takoj pritegnilo s svojim
spontanim nastopom, toplino in zaupanjem. Prepoznala sem priložnost druženja z ljudmi
s podobnimi preizkušnjami, strahovi, dvomi in željami po uspešnem zdravljenju. Spoznala
sem ljudi, ki se z veseljem družijo, podpirajo, pomagajo in spodbujajo nove bolnike, jih
bodrijo – skratka, takoj so me prepričali in postala sem članica društva.
Ko sem si opomogla, sem izkoristila prvo priložnost za druženje, mislim, da je bila je letna
skupščina. Čez nekaj mesecev so se v društvo včlanili tudi moj mož in najina otroka. V nekaj
letih sem spoznala raznovrstnost programov in delovanje društva. Srečanja ob skupščinah,
predavanjih in izletih so bila vedno prežeta s tistim potrebnim, včasih tudi na novo odkritim
veseljem do življenja, ko se ga pogosto zavemo šele ob soočenju z diagnozo.
Čez nekaj let sem postala blagajničarka društva in članica izvršnega odbora. To funkcijo
opravljam tudi v drugem mandatu, sodelujem pa tudi v programu mednarodnega sodelovanja
in povezovanja ter v programu »Bolnik – bolniku, pomoč in podpora«. Pomoč in podpora
bolniku od bivšega bolnika se po odzivih bolnikov izkazuje kot dragoceno dopolnjevanje
odnosa »bolnik–zdravnik« z izkušnjami tistih, ki so zboleli, se zdravili in ozdraveli. To svojo
izkušnjo upanja, zaupanja in zmage v društvu z veseljem delimo. Za vedno mi bo ostal v
spominu tisti adventni čas leta 2011, tisti čas pričakovanja, ko so me v bolnišnici obiskali
predstavniki Društva bolnikov s krvnimi boleznimi in mi spontano prinesli tisto tako lepo
grafiko.
Po trinajstih letih članstva sem ponosna na naše Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi in
sem hvaležna ustanovnim članom, ki so pred dvajsetimi leti prepoznali potrebo bolnikov in
uresničili plemeniti cilj: pomagati bolnikom in njihovim svojcem.
Mihaela Uhan
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Mamina story
Bilo je leto 2005, ko sem se z mami in prijateljico Katjo odpravila na morje. V Vrsar. Z
mami sva živeli sami, bratov in sester pa nimam. Seveda je bil to dan, ko se ga veseliš že
nekaj časa, vendar je bila že pot na morje popolnoma drugačna od prejšnjih let. Mami se je
zelo slabo počutila. Bila je utrujena, zato ni bilo tiste glasne glasbe in petja do morja. Glede
na to, da sem bila zelo nezrela in stara 14 let, prav tako pa zelo živahen otrok, si najbrž
mislite, da sem bila jezna na mami, ker se mi je zdelo, da se samo pretvarja.
Moja mami bi naredila vse zame. Tako je zdaj in tako je bilo takrat; zato je seveda
stisnila zobe in skrivala vse svoje slabosti in slabe momente, da bi se jaz lahko imela,
kar se da lepo. Končno je iz prikolice lahko prišla do morja, ki si ga je sedaj, ko pomislim
bolj zrelo, veliko bolj zaslužila kot jaz in verjetno še marsikateri tam. Na plaži je pohodila
oster kamen in se malo urezala; takšna majhna ureznina ne bi smela pomeniti nič. Sedaj
lahko samo rečem, hvala Bogu za tisti kamen. Tista ureznina se ji ni zacelila, vendar je to
skrivala pred mano in zato sama obiskala ambulanto, kjer pa ji seveda niso mogli kaj dosti
pomagati. Zdržala je do konca morja, verjetno samo zaradi mene. Doma se utrujenost ni
nehala, zato je končno obiskala zdravnika in šla v službo. Tistega dne je ni bilo več domov.
Po telefonu mi je sporočila, da bo mogla nekaj dni ostati v bolnišnici na preiskavah, vendar
je takrat že vedela, ali pa vsaj sumila, da je nekaj hudo narobe.
Bila sem zelo zagledana sama vase, da tistega dne niti nisem zaznala njenega prestrašenega
glasu; vendar vem, da vse, kar jo je takrat skrbelo, je bilo to, kaj bo z mano, saj pri 14 letih
ne moram ostati sama doma. Jaz sem se obuvala na hodniku, medtem ko sta me stric in
njegova žena čakala pred vrati, da me odpeljeta v Klinični center z namenom, da mi mami
sama pove, kaj se dogaja. Vedela sem, da mi nekaj prikrivajo, zato sem se malo potuhnila in
prisluškovala njunemu pogovoru. Slišala sem besede kot: ‚‘Tomaž, to je res huda bolezen.
Alenka bo v bolnišnici zelo dolgo‘‘, ‘Lahko da se nikoli sploh ne vrne.‘‘ ‚‘Kaj bomo s Petro,
sedaj gre ravno v 1. Letnik.‘‘ Ni trajalo dolgo, da sem planila skozi vrata in začela kričati na
oba, da mi naj takoj povesta, kaj se dogaja, ker bom drugače ostala doma in ne bom šla
nikamor. Takrat sem zvedela, da ima moja mami levkemijo. Nisem dobro vedela, kaj točno
to je, vendar sta mi hitro obrazložila.
Prijateljsko
druženje v
Bruslju
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V mojem življenju je bilo takrat veliko sprememb: ostala sem sama doma, poslušati in
ubogati sem morala druge, kar nisem hotela, in sem se pogosto upirala, morala sem iti v
Ljubljano v 1. letnik srednje šole. A najhuje je bilo to, da nisem vedela, ali bo mami prenesla
kemoterapijo oziroma ali bo po kemoterapiji prišla domov. Najhujši dan je bil, se spomnim,
ko sem bila pri frizerju in so me klicali iz bolnišnice, da moja mami najverjetneje ne bo
preživela noči. Takrat se mi je podrlo vse. Ampak mojo mamo sem poznala in sem vedela, da
bo naredila vse in še več, da bo prišla nazaj k meni. Ne vem, kaj se je takrat dogajalo v njeni
glavi, vem samo, da je bilo stokrat huje kot v moji. Naslednje jutro je bila še vedno tam, kot
je tu tudi danes.
Hvaležna sem vsem zdravnikom in medicinskim sestram, duhovniku, ki so ji vlivali moč
med njenim zdravljenjem, saj jaz nisem bila dovolj zrela in močna za to. Prav tako pa sem
hvaležna tudi Društvu bolnikov s krvnimi bolezni, ki so ji po koncu zdravljenja vlivali moč
in ji pomagali zaživeti življenje, kar se da lepo. Spomnim se, kako se je veselila prvega izleta,
ko so šli na Brione ter kako navdušeno mi je kazala slike. Kako so se imeli lepo. Spoznala
je veliko prijateljev, ki so šli skozi podobno ali celo enako izkušnjo kot ona. Prav oni so jo
lahko najbolje razumeli. Tudi danes, 10 let kasneje, se še vedno z veseljem udeležuje vseh
izletov, saj pravi, da ji ljudje v društvu vlivajo veliko pozitivne energije, za kar sem jim izredno
hvaležna. Po tej izkušnji sem se popolnoma spremenila tudi jaz; končala sem gimnazijo
ter tudi diplomirala in si pridobila naziv diplomirani inženir logistike. Mami mi včasih ne
verjame, vendar jaz vem, da mi brez nje to ne bi uspelo. Vsako sekundo, vse do danes, mi je
stala ob strani in mi pomagala. Vem pa tudi, da bo to počela, dokler bo lahko.
Petra Rak Boštanj

Druženje s prijatelji
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Ko je moj oče pred leti zbolel
Ko je moj oče pred leti zbolel, smo bili vsi zelo prestrašeni, saj o bolezni nismo vedeli
veliko, informacije, ki smo jih dobili na internetu, pa so bile precej grozne. Med zdravljenjem
smo prišli v stik z društvom in ostalimi bolniki, ki so nam vsem, sploh pa očetu, vlili precej
upanja in odgovorili na marsikatero težko vprašanje. Že v bolnišnici je spoznal prve nove
prijatelje, kasneje pa se je družba le še širila. Vem, da mu je vedno ogromno pomenilo, ker je
vedel, da na tej poti ni sam. Člani društva razumejo, kako težko je bolniku in tudi njegovim
bližnjim, in skupaj poskrbijo drug za drugega. Bolezen mora premagati vsak sam, vendar
je podpora tistih, ki jim je to že uspelo, neprecenljiva. Lažje je nositi breme, če se zavedaš,
da nisi edini, da imajo tudi ostali takšne težave, da je tudi njih strah in jih boli, da so včasih
žalostni in spet naslednji dan veseli. Ni nam bilo lahko, pa vendar sem mnenja, da nas je
ta izkušnja obogatila. Spoznali smo nove, srčne, močne ljudi, ki k nam prinašajo smeh. Oba
od staršev se vedno iskreno veselita druženja s prijatelji, skupaj se res znajo zabavati, saj se
zavedajo, da so se za svoje življenje borili in premagali ovire, ki so se jim na začetku zdele
nepremagljive. Zelo pozitivno je, da se ljudje s podobnimi težavami združujejo in ustanavljajo
takšna društva, kjer so si člani drug drugemu v podporo. Vesela sem, da so se našli.
Špela Modrijan

Prijateljsko druženje v Bruslju
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Nepogrešljiva skrb Društva
bolnikov s krvnim boleznimi za
bolnike in svojce
Ni naključje, da sem se k Društvu bolnikov
s krvnim boleznimi zatekla v obdobju največje
tesnobe, ko sem pred nekaj več kot 15 leti na
Hematološkem oddelku ljubljanskega KC še kot
študentka izvedela, da imam kronično mieloično
levkemijo (KML). Verjamem, da imamo bolniki ob
ugotovitvi bolezni zelo podobne izkušnje. Čutimo
zmedenost, strah, postavljamo si vrsto vprašanj
in od sto ljudi slišimo sto različnih zgodb. Društvo
bojnikov s krvnim boleznimi mi je odprlo vrata v
nov svest - svet ljudi, ki so razumeli to tesnobo,
svet, ki daje občutek, da nisi sam, svet informacij,
svet pomoči. Bolnikom in svojcem je pomoč
društva nepogrešljiva. Bolniki se ničkolikokrat znajdemo pred dilemami, ko gre za postopek
zdravljenja, dostop do zdravil, kako postavljati pravilna vprašanja, razumeti odgovore, ali pa
preprosto, kako ravnati s svojim življenjem, z aktivnostmi, prehrano ipd.
Prva leta bolezni sem bila zgolj pasivna opazovalka. O levkemiji nisem veliko govorila
oziroma zelo redko. Trudila sem se živeti, kot živijo zdravi ljudje. Poslušala sem telo in s
pozitivno energijo premagovala ovire, včasih manjše včasih večje. Napredovala je bolezen,
napredovala pa je tudi medicina in z vsakim letom sem imela boljše zglede zdravljenja. Ko
sem prvič javno spregovorila o bolezni za revijo Evropa Donna, sem spoznala, da je delitev
izkušenj za marsikoga, ki se spopada z boleznijo, izjemna. Takrat sem bila že aktivna in
uspešna mlada novinarka, dopisnica v Bruslju. Urednica revije me je prepričala, da bo
moja življenska zgodba marsikateremu bolniku dala novo energijo. In tako sem postopoma
postala tudi aktivna članica Društva bojnikov s krvnim boleznimi.
Z vstopom v politiko sem dobila nov zagon in nove priložnosti za pomoč bolnikom in
njihovim svojcem. V zadnjih letih sem sodelovala na srečanjih društva, pri izdaji publikacij
in organizirala obisk članov v Evropskem parlamentu v Strasbourgu in Bruslju. Vsakič znova
gre za neprecenljive izkušnje, saj kot bolnica izvem o napredku na področju zdravljenja in
novostih, med bolniki in svojci pa se pogosto spletejo tudi tesne prijateljske vezi. Upam
in želim si, da mi bo tudi v prihodnjih letih uspelo pomagati društvu pri uresničevanju
njegovega poslanstva. Društvo bojnikov s krvnim boleznimi ima v slovenskem prostoru
tradicionalno pomembno prisotnost in lahko pomembno prispeva tudi pri povezovanju z
drugimi sorodnimi društvi, ki skrbijo za bolnike s sorodnimi boleznimi. Le skupaj bomo v
boju za ozdravitev in za enak dostop vseh do najbolj sodobnega načina zdravljenja uspešni.
Ob 20. obletnici delovanja Društva bolnikov s krvnim boleznimi ekipi društva pod
vodstvom Majde Slapar iskreno čestitam za požrtvovalno delo. Nam bolnikom in svojcem
pa želim, da bo društvo tudi vnaprej naše varno zavetje!
Tanja Fajon
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Spoštovani prijatelji!
Ob 20-letnici društva DBKB želim dati svoj prispevek k izdaji vašega almanaha.
Leta 1995 so mi odkrili tumor v obušesni slinavki. V zelo kratkem času so me sprejeli
na ORL kliniko v Ljubljani, kjer so opravili vse potrebne preiskave. Ko je bila postavljena
diagnoza, so se odločili za zdravljenje z operativnim posegom, kateremu je potem sledilo
še obsevanje področja. Operativni poseg je bil opravljen 25. 1. 1995. Pred posegom so mi
medicinske sestre iz oddelka, na kateremu sem bil hospitaliziran, zaželele veliko sreče. Z
menoj v operacijski sobi je tako ostal le še anesteziolog, ki je pripravljal inštrumente za
operativni poseg. Ko je pristopil k operacijski mizi, sem prepoznal njegov obraz in ga vprašal:
»Ali si to ti Vasko?« Odgovoril mi je: »Jaz sem, jaz Petko.« On je bil namreč moj nekdanji
sodelavec Vasilije Vasko Tatar. Povedal mi je, da je ravno prejšnji dan pogledal seznam
naročenih bolnikov na operativni poseg, na katerem je prebral moje ime. Ker se je hotel
prepričati, ali sem to res jaz, se je javil, da bo sodeloval pri mojem operativnem posegu.
Profesor Miha Žargi je njegovi prošnji ugodil. Zadnje besede, ki sem jih slišal, preden sem
zaspal, so bile ravno njegove, ko je rekel:« Ne skrbi Petko, vse bo dobro.«
Sama operacija se je začela ob 8.00 uri in ko sem se prebudil iz anestezije, sem na steni
videl uro, ki je kazala 11.20. Sestri, ki je stala v moji bližini, sem pokazal, naj stopi bližje in ko
se je nagnila nad mene, sem ji na lice pritisnil poljub. Z utrujenim glasom sem ji razložil, da
sem to moral storiti, da bi se prepričal, da to niso le sanje, ampak resničnost. Nasmehnila se
mi je in z glavo pomigala, da je vse v najlepšem redu. Po posegu so me odpeljali v intenzivni
oddelek, kjer sem videl, da so okoli mene bolniki, ki so bili v dosti hujšem stanju od mene,
kar me je nekoliko potrlo. Zato sem ob naslednji viziti prosil profesorja Žargija, če me lahko
premestijo v mojo prejšnjo sobo. Odgovoril je, da moram ostati še nekaj dni na intenzivnem
oddelku zaradi moje varnosti. Po treh dneh so me le premestili nazaj v mojo sobo. V bolnišnici
sem preživel 9 dni. Po 14 dneh so mi na kontrolnem pregledu povedali, da bo potrebno še
obsevanje obolelega predela, da se zmanjšajo možnosti ponovitve bolezni.
Samo obsevanje obolelega predela je trajalo približno šest tednov, ki so bili najtežji v
mojem življenju. Zaradi obsevanja sem izgubil apetit, prisotna je bila nenehna slabost in
bil sem povsem brez moči. V nekem trenutku sem se počutil tako slabo, da nisem mogel
niti vstati iz postelje. Zdravnik, ki je vodil moje obsevanje, je predlagal krajšo pavzo, toda po
premisleku sem se odločil, da bom zdržal do konca. Zaradi obsevanja so mi v obsevalnem
področju izpadli lasje, koža in sluznice so bile zelo prizadete, jezik je bil popolnoma črn. V
tem obdobju sem pil čaj in se prehranjeval samo z jogurti in zeleno solato. Po končanem
obsevanju sem dobil navodila glede prehrane in nege obsevalnega področja. Po približno
treh tednih sem začutil, da se počasi bolje počutim, da se mi vračajo moči. Ker se je v tem
času začela tudi pomlad, sem začel postopoma hoditi na vse daljše sprehode v naravo.
Po tej bolezni sem popolnoma spremenil svoj dosedanji življenjski slog. Slabe stvari
sem opustil in začel živeti bolj zdravo. Kljub temu, da sem težko opustil stare navade, sem
uvidel, da je to edini način, če hočem živeti normalno naprej in z veliko volje sem to tudi
uresničil. Operativni poseg in obsevanje je na meni pustilo ogromno posledic. Ostala je
pareza desnega lica, ki mi je onemogočala, da bi popolnoma zaprl desno oko. Zaradi tega
sem moral uporabljati umetne solze, ki so mi vsaj nekoliko olajšale nastale težave. Prav tako
sem ostal brez sline, kar mi je otežilo samo prehranjevanje. Tudi sluh se mi je na desni strani
poslabšal za 85 % in zobje so bili zelo poškodovani.
Kljub vsemu, kar me je doletelo, se počutim kot zmagovalec nad boleznijo in vem, da
bom tudi v prihodnje praznoval še veliko obletnic z našim Društvom bolnikov s krvnimi
boleznimi. Moje sporočilo vsem bolnikom je, naj ne obupajo in naj se ne predajo, ampak naj
vložijo vso svojo voljo in moč, ker je to edini način, da premagajo bolezen.
Srečno vsem.
Živorad Petković
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Viri:
1. Arhiv Društva bolnikov s krvnimi boleznimi
2. Slikovni arhiv Društva bolnikov s krvnimi boleznimi
3. Arhiv Kliničnega oddelka za hematologijo, UKC Ljubljana
4. Arhivsko gradivo članov društva
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Seznam slikovnega gradiva

Str. 7

Majda Slapar, predsednica društva

Str. 12

Prim. Jožef Pretnar, dr. med.

Str. 14

Prof. dr. Peter Černelč, dr. med.

Str. 16

Prvi odvzem kostnega mozga
v UKC Ljubljana 27. decembra
1988. Tim z leve: Urška Lunder,
dr. med., za njo Nena Šmuc, v. m.
s, Ljubiša Lukić, dr. med., prof. dr.
Peter Černelč, dr. med., prim. Jožef
Pretnar, dr. med., Marija Mausar, v.
m. s., Dragica Arnold, v. m. s.

Str. 18

Ljubljansko srečanje z nobelovcem
prof. Donnallom Thomasom (v
sredini) leta 1998. Z desne si
sledijo: prof. Peter Černelč, prim.
Jožef Pretnar, Thomasova žena
Dottie, prof. Ciril Rozman

Str. 21

Cvetka Flajs Cotič

Str. 25

Članstvo Društva bolnikov s
krvnimi boleznimi od ustanovitve
leta 1995 dalje.

Str. 26

Str. 36

Geografska razpršenost članstva
Društva bolnikov s krvnimi
boleznimi po Sloveniji.

Odločba o Statusu humanitarnega
društva za kronične bolnike –
19.10. 2006
Str. 39

Darija Jakelj, prva predsednica
društva – 1995–2008

Str. 42

Zahvala člana
Zahvala člana
Zahvala člana
Zahvala člana

Str. 43

Zahvala člana
Str. 44

Število koristnikov enkratne
pomoči pri šolanju od 2000 do 2011
Str. 45

Pismo prejemnika socialne pomoči

Str. 46

Prikaz števila koristnikov
zdraviliškega ali fizioterapevtskega
zdravljenja ter število koristnikov
sofinanciranja posledic zdravljenja
s PKMC, dodelitev socialnih pomoči
in odobritev enkratne pomoči pri
šolanju od 1999 do 2015.

Str. 47

Ogled Benetk

Str. 48

Ogled Divaške Vilenice

Odločba o vpisu v register društev
– 13. 6. 1996

Udeleženci prve skupščine – 26.
10. 1996
Delovno predsedstvo prve
skupščine: prim. Jožef Pretnar, dr.
med., Darija Jakelj in Majda Slapar

Str. 38
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Odločba o podelitvi Statusa
društva, ki deluje v javnem
interesu na področju
zdravstvenega varstva – 2. 7. 2002

Število koristnikov zdraviliškega
ali fizioterapevtskega zdravljenja
ter koristnikov pomoči pri
sofinanciranju posledic zdravljenja
po PKMC od 1999 do 2015.
Število koristnikov enkratne
socialne pomoči od 1999 do 2015

Obvestilo o identifikaciji in
razvrstitvi po dejavnosti – 17. 7. 1996
Str. 37

Zahvala člana

Člani društva v Štanjelu
Dvodnevni izlet Gradovi Ludvika
Bavarskega
Str. 49

Izlet na Koroško
Člani društva v Hrastovljah
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Str. 50

Prijetno druženje članov društva v
Prlekiji Sprehod po Metliki

Str. 51

Ogled gradu Miramare
Nada Rožič, Tone Žuk in Majda
Slapar na gradu Miramare

Str. 64

Predstavitev v Kočevski Reki
Skupno slikanje v Kočevski Reki
Str. 65

Ogled gradu Miramare
Str. 52

Rogatec, Sladka gora, Rifnik
Str. 53

Kratek počitek v Monoštru
Str. 66

Športno razpoloženje udeležencev
piknika
Matjaž Jurca s harmoniko
Str. 67

Člani društva ob predstavitvi izleta
Str. 54

Str. 55

Udeleženci izleta na Vršič
Člani društva na Slemenovi špici

Sprehod ob morju

Tehnični muzej Bistra pri Vrhniki

V Motovunu

Obisk partizanske bolnišnice Franja

Martina Kristan in Anica Šinko
Str. 68

Člani društva na Brionih

Str. 57

Ogled Salzburga

Str. 58

Ogled članov društva rudnika soli
Ogled posavskega muzeja

Str. 69

Str. 70

Ogled Brežic
Izlet članov društva na Plitvička
jezera

Str. 71

Str. 62

Člani društva na otoku Murano

Jože Kukman in Majda Slapar v
samostanu Stična
Str. 72

Ogled Frančiškanskega samostana
in knjižnice
Pred Frančiškanskim samostanom

Ogled Krške jame
Ogled gradu v Sevnici

Ogled Mozirskega gaja
Str. 63

Člani društva pred Evropskim
parlamentom
Ogled samostana Stična

Sprehod po otoku Burano
Vožnja z ladjico v Benetke

Majda Slapar in Tanja Fajon v
Evropskem parlamentu
Predavanje v Evropskem
parlamentu

Člani društva na predstavitvi v
Reziji
Str. 61

Člani društva v Colmaru
Člani društva v Evropskem
parlamentu

Predstavitev ob Cerkniškem jezeru
Str. 60

Pred portalom katedrale NotreDame v Strasbourgu
Sprehod po čudoviti vasici
Riquewir

Ogled krajinskega parka
Majda in Boris Slapar na Brionih

Str. 59

Člani društva v Humu
Tone Rozina, Franc Molka, Terezija
Rozina in Rozi Molka v Opatiji

Ogled Idrije
Str. 56

Ogled Tehničnega muzeja Bistra
Ogled Tehničnega muzeja Bistra

Udeleženci smučanja na
Čermošnjicah na Dolenjskem:
Stane Mlakar, Mihaela Uhan,
Darija Jakelj s sestro Sonjo Novak
Sprehod ob reki Vipavi

Udeleženci izleta na Goričko in
Porabje
Prijetno razpoloženje v Monoštru

Člani društva pod Matajurjem
Ogled Landarske jame

Sprehod do Baze 20

Obisk grajske kleti
Str. 73

Sprehod do Sevniškega gradu
Zahvala vodički po gradu
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Sprejem pri župani Šentruperta
Robertu Goletu v muzeju na
prostem

Prijetni pogovori, pesem in lovske
dobrote
Bogdan Gec, Miran Ohnjec, Marjan
Šivic, Jože Kovačič. Balinanje ni
nikoli dolgočasno.

Kramljanje pod kozolcem
Str. 75

Po ogledu elektrarne Zlatoličje
Organizatorja izleta Kristina in
Ivan Klep pri pripravi pogostitve

Str. 76

Predstavitev na Ptujskem gradu

Str. 85

Izleti po Sloveniji in tujini od 1997
do 2015

Str. 86

V gostišču Repanšek v Homcu pri
Domžalah

Zahvala Majde Slapar lokalnim
pevcem

Miran in Irena Ohnjec ter Danica
Pompe

Pred cerkvijo na Ptujski gori
Str. 77

Prim. Jožef Pretnar, dr. med. in
Matjaž Jurca pri počitku
Str. 78

Mihael Klemenčič in prof. dr. Peter
Černelč, dr. med.

V Gračišču, vasi Šavrink
Str. 87

Marta Štrus, Martina Mlakar in
Nada Rožič

Vzpon na Motovun
Sproščeno vzdušje po predstavitvi
Šavrink

V gostišču Vigrad – Rateče pri
Škofji Loki

Predstavitev Šavrink

V gostišču Vigrad – Rateče pri
Škofji Loki

Člani društva v Gračišču
Str. 79

Sprehod po Trstu

Str. 80

Pred vzponom na Levji grič pri
Waterlooju

Str. 81

Str. 88

V Gentu, enem najlepših belgijskih
mest

Darija Jakelj, častna gostja pevka
Elda Viler in prim. Jožef Pretnar, dr.
med.

V Bruggeu, enem najbolj
ohranjenih srednjeveških mest v
Evropi

Frenk in Nada Rožič, Franc Meglič,
Luka Konič, Tatjana Konič in Neva
Gec

Pred Atomiumom v Bruslju

V Evropskem parlamentu s
poslanko Tanjo Fajon

Str. 89

V hotelu Marinšek Naklo pri Kranju
Str. 90

Pred palačo belgijskega kralja Filipa

Harmonika in pesem, Matjaž Jurca,
Bogdan Gec in Marjan Šivic
Delitev okusnega divjačinskega
golaža

Str. 84
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Marjan Šivic in prim. Jožef Pretnar,
dr. med.

V gostišču Kovač Količevo
V gostišču Kovač Količevo
Tanja Rakovec, Martina Mlakar in
Majda Slapar
V hotelu Marinšek Naklo pri Kranju

Nagovor glavnega soorganizatorja
Marjana Šivica
Str. 83

V gostišču Grohar
V gostišču Grohar

Pred vhodom v Evropski parlament
v Bruslju

Str. 82

V gostišču Repanšek v Homcu pri
Domžalah

Prim. Jožef Pretnar, dr. med.
V hotelu Marinšek Naklo pri Kranju
Str. 91

Majda Slapar, predsednica društva
Cvetka Flajs Cotič, prim. Jožef
Pretnar, dr. med. in mag. Mojca
Modic, dr. med.
Frenk Rožič
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Udeleženci prednovoletnega
srečanja

Str. 92

Leto 2014 – 8. Evropske igre
dializnih in transplantiranih
bolnikov - Krakov, Poljska – Miran
Ohnjec

Majda Slapar, predsednica društva
Franci Molka

Zahvala za finančno pomoč za
udeležbo na 5. evropskih igrah
transplantiranih bolnikov v
Nemčiji

Prof. dr. Peter Černelč, dr. med.
in Majda Slapar, predsednica
društva
Majda Slapar, predsednica društva

Str. 98

Pregled članov društva in njihovih
uspehov na evropskih igrah
transplantiranih bolnikov od 2002
do 2014.

Str. 99

Pregled članov in njihovih
uspehov na svetovnih igrah
transplantiranih bolnikov od 2001
do 2011.

Udeleženci prednovoletnega
srečanja
Str. 93

Pevec Adi Smolar in Majda Slapar,
predsednica društva
Prof. dr. Peter Černelč, dr. med.
Matjaž Jurca
Udeleženci prednovoletnega
srečanja

Str. 94

Udeleženci prednovoletnega
srečanja
Majda Slapar, predsednica društva
Prof. dr. Peter Černelč, dr. med.
Prim. Jožef Pretnar, dr. med.
Cvetka Flajs Cotič in Majda Slapar,
predsednica društva

Str. 95

Udeleženci prednovoletnega
srečanja
Tone Žuk, Nada in Frenk Rožič
Prednovoletna srečanja članov
društva od 1998 do 2014

Str. 96

Leto 2001 – 13. svetovne igre
transplantiranih bolnikov Japonska – Rado Škrabar
Leto 2001 – 13. svetovne igre
transplantiranih bolnikov Japonska – Rado Škrabar

Str. 97

Leto 2003 – 14. svetovne igre
transplantiranih bolnikov - Nancy,
Francija – Miran Ohnjec in Marina
Avsenik
Leto 2007 – 16. svetovne igre
transplantiranih bolnikov Bangkok Tajska – Miran Ohnjec,
Marina Avsenik in Slavko Bric (prvi
trije v prvi vrsti iz leve)

Finančni prispevek društva
organizatorjem Evropskih športnih
iger transplantiranih, kjer so
sodelovali člani društva.
Str. 102 December 2013 – Prednovoletni
obisk predstavnikov društva v 6.
nadstropju KOH UKC Ljubljana
December 2014 – Prednovoletni
obisk predstavnikov društva v
novih prostorih KOH, v pritličju
UKC Ljubljana
Str. 103 December 2013 - Prednovoletno
obdarovanje otrok na Hematoonkološkem oddelku na
Pediatrični kliniki, UKC Ljubljana.
December 2013 - Prednovoletno
obdarovanje otrok na Hematoonkološkem oddelku na
Pediatrični kliniki, UKC Ljubljana.
December 2014 - Prednovoletno
obdarovanje otrok na Hematoonkološkem oddelku na
Pediatrični kliniki, UKC Ljubljana.
December 2014 - Prednovoletno
obdarovanje otrok na Hematoonkološkem oddelku na
Pediatrični kliniki, UKC Ljubljana.
Str. 104 Društvo bolnikov s krvnimi
boleznimi je v obdobju od 1997
do 2015 financiralo nakup nujnih
medicinskih in negovalnih

205

Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi
pripomočkov za bolnike, ki se
zdravijo na Kliničnem oddelku za
hematologijo, ter podarilo igrače
za otroke Hemato-onkološkega
oddelka Pediatrične klinike UKC
Ljubljana. Z enkratno finančno
pomočjo je društvo sofinanciralo
tipizacijo antigenov HLA na
Zavodu RS za transfuzijsko
medicino Ljubljana.
Str. 105 Prva stran zloženke – februar 1997
Druga stran zloženke – februar 1997
Str. 106 Presaditev krvotvornih matičnih
celic pri odraslem človeku,
december 1999
Zdravljenje s presaditvijo s
presaditvijo krvotvornih matičnih
celic nesorodnega darovalca,
december 1999
Društvo bolnikov s krvnimi
boleznimi, september 2008
Str. 107 20-let presaditve krvotvornih
matičnih celic, oktober 2009
Almanah ob 15-letnici društva,
september 2010
Zbornik predavanj – Bled, oktober
2010
Str. 108 Akutne levkemije in presaditev
krvotvornih matičnih celic –
Navodila za bolnike, junij 2011
Str. 109 Manj pogoste bolezni – druga
izdaja, 2012
Plakat – Redke bolezni 2012
Str. 110 Plakat v angleškem jeziku –
predstavitev društva
Str. 111 Zloženka v angleškem jeziku:
Partners for progress – »Rare
disease day 2012«
Zloženka v slovenskem jeziku
– Društvo bolnikov s krvnimi
boleznimi, 2012
Zloženka v angleškem jeziku –
Association of Patients with blood
diseases, 2012
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20 let
Kronična mieloična levkemija,
oktober 2012
Zbornik predavanj – Laško,
oktober 2012
Str. 112 Redke bolezni – tretja izdaja, 2013
Plakat: Redke bolezni 2013
Str. 113 Plakat - Društvo bolnikov s krvnimi
boleznimi
Str. 114 Zloženka v angleškem jeziku –
Partners for Progress 2013 »Rare
Disorders without Borders«
Zgodbe iz šestega nadstropja,
november 2013
Str. 115 Redke bolezni – četrta izdaja,
2014
Plakat: Redke bolezni 2014
Str. 116 Zloženka v slovenskem jeziku
– Društvo bolnikov s krvnimi
boleznimi, 2014
Zloženka v angleškem jeziku –
Association of Patients with Blood
Diseases
Zloženka v angleškem jeziku –
Partners for Progress 2014 »Join
Together for Beter Care«
Anemije, april 2014
Str. 117 Redke bolezni – peta izdaja, 2015
Plakat: Redke bolezni 2015
Str. 118 Zloženka v angleškem jeziku –
»Day- by- day, hand-in-hand» - First
National
Conference on RARE DISAASES
2015 Slovenija, Brdo pri Kranju
Str. 119 Publikacije društva od leta 1997 do
2015
Str. 121 Udeleženci 4. kongresa EBMT, z
leve proti desni: Irena in Majda
Slapar, Mihaela Uhan in Jože Uhan
Članice Društva bolnikov s
krvnimi boleznimi Majda in Irena
Slapar ter Mihaela Uhan med
udeleženci Dneva za bolnike in
njihovih družin na 5. kongresu
EBMT 2011

20 let
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Povsem zasedena velika
predavalnica na »Institut des
Cordeliers«, poimenovana po
znanem francoskem kirurgu dr.
Luisu Hubertu Farabeufu

Str. 122 Udeleženki kongresa Majda Slapar
in Mihaela Uhan
Udeleženki kongresa Majda Slapar
in Mihaela Uhan pred vhodom v
predavalnico
Udeleženki kongresa Majda Slapar
in Mihaela Uhan pri predstavitveni
stojnici
Str. 123 Irena Slapar, Mihaela Uhan in
Majda Slapar pred kongresno
dvorano London
Str. 124 Udeleženki kongresa Majda Slapar
in Mihaela Uhan pred kongresnim
centrom
Udeleženci srečanja
Str. 125 Udeleženci srečanja
Mihaela Uhan, dr. Sinem Civriz
Bozdag in Majda Slapar med
zasedanjem
Mihela Uhan in Majda Slapar pred
vhodom v kongresno dvorano
Str. 126 Udeleženci srečanja Partners for
Progress
Julijan Naskov, dr. med. in Majda
Slapar na naslovnici glasila
Partners for Progress Newsletter
Str. 127 Prof. Jorge Sierra in Majda Slapar
Udeleženci srečanja Partners for
Progress
Str. 128 Udeleženci kongresa z leve proti
desni Majda Slapar, Julijan Naskov,
dr. med.in Mihaela Uhan
Majda Slapar, predsednica društva
Mary G. Baker, MBE, moderatorka
vsakoletnega srečanja
Str. 129 Udeleženci srečanja
Str. 130 Udeleženci srečanja
Str. 131 Prim. Jožef Pretnar, dr. med., med
pozdravnim nagovorom

Majda Slapar, predsednica društva
Naslovnica CD-ja – film Erike Pertinač
Str. 132 Udeleženci srečanja
Aleksander Doplihar, dr. med.,
spec. med. dela in Martina Mlakar,
predsednica Nadzornega odbora
društva
Str. 133 Udeleženci srečanja
Udeleženci srečanja
Prof.dr. Alojz Ihan, dr. med.
spec. klinične mikrobiologije in
imunologije
Str. 134 Asist. dr. Tadej Pajič, spec. med.
biokem.
Doc. dr. Samo Zver, dr. med.
Mag. Mojca Modic, dr. med.
Str. 135 Udeleženci srečanja
Majda Slapar, predsednica društva
Prim. Jožef Pretnar, dr. med.,
Marjana Božjak, asist. dr. Matjaž
Sever, dr. med.
Str. 136 Matevž Škerget, dr. med.
Asist. dr. Matjaž Sever, dr. med.
Udeleženci srečanja
Str. 138 Dr. Robert Medved, dr. med., doc.
dr. Janez Jazbec, dr. med., Barbara
Miklič Türk, soproga predsednika
RS, Majda Slapar, predsednica
društva
Udeleženci srečanja
Str. 139 Prim. Jurij Fürst, dr. med.
Udeleženci srečanja v prvi vrsti:
Blaž Kondža, predsednik , Društva
bolnikov z limfomom, doc. dr.
Janez Jazbec, dr. med., Majda
Slapar, predsednica, društva in
Tanja Fajon, poslanka v Evropskem
parlamentu.
Str. 140 Udeleženci srečanja
Str. 141 Nada Irgolič, mag.farm. spec.,
prof. dr. Peter Černelč, dr. med.,
Mojca Senčar, predsednica Društvo
Evropa Donna
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Str. 141 Akademik, prof. dr. Boštjan Žekš
Majda Slapar, predsednica društva
Str. 142 Prof. dr. Borut Peterlin, dr. med.
Tanja Fajon, poslanka v Evropskem
parlamentu
Str. 143 Udeleženci srečanja.
Milojka Kolar Celarc, ministrica za
zdravje, mag. Bernarda Kociper,
Majda Slapar, predsednica društva
Str. 144 Aleksander Doplihar, dr. med.,
spec. med. dela
Majda Slapar, predsednica Društva
bolnikov s krvnimi boleznimi in
prof. Jože Faganel, predsednik
Društva hemofilikov Slovenije
Str. 145 Aleksander Doplihar, dr. med.,
spec. med. dela in Majda Slapar,
predsednica društva
Str. 146 Naslovnica CD-ja za film Matične
celice
Vesna Radonić Miholič,
specialistka klinične psihologije
Str. 147 Majda Slapar, predsednica društva
Franc Jerič, župan Občine Mengeš
Zahvala prof. dr. Petru Černelču,
dr. med.
Str. 148 Dobitniki priznanj in zahval
Udeleženci srečanja
Assist. dr. Mojca Jensterle – Sever,
dr. med.
Str. 149 Prim. Jožef Pretnar, dr. med. in
Majda Slapar, predsednica društva
pri predstavitvi novega Vodnika za
bolnike
Asist. mag. Mojca Urbančič,
dr.med.
Vesna Šalamun, dr. med.
Str. 150 Neda Gerzinič, mag. farm.
Mojca Prah Klemenčič, mag. farm.
Ciril Velkovrh in Majda Slapar
Str. 151 Majda Slapar, predsednica društva
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20 let
Str. 152 Majda Slapar, predsednica društva
ob predstavitvi knjige zgodb
bolnikov
Cvetka Flajs Cotič in Matjaž Jurca
Str. 156 Zahvala – 2. 11. 1998
Str. 157 Zahvala – 30. 12 1999
Str. 158 Zahvala – 16. 11. 2004
Zahvala – april 2006
Str. 159 Dopis k zahvali – april 2006
Priznanje društvu – 11. 4. 2008
Str. 160 Zahvala – december 2009
Priznanje Majdi Slapar – 13. 4.
2012
Str. 161 Priznanja in zahvale društvu in
posameznikom od 1997 do 2012
Priznanje društva Joseju Carrerasu
− 18. 4. 1997
Priznanje društva prof. dr. Cirilu
Rozmanu − 18. 4. 1997
Str. 163 Priznanje društva Cvetki Flajs Cotič
– 29.11. 2014
Str. 168 Okrogla miza Portorož
Str. 169 Erika Pertinač in Tom Sotlar
Str. 170 Udeleženci Dneva odprtih vrat
Str. 175 Udeleženci RARECAREnet srečanja
Majda Slapar, predsednica društva
Str. 176 Majda Slapar in predsednik R
Slovenije Danilo Türk
Str. 177 Majda Slapar in Barbara Miklič
Türk
Barbara Miklič Türk, predsednik
R Slovenije Danilo Türk in Majda
Slapar
Str. 178 Udeleženci sprejema
Majda Slapar, predsednica društva
izroča Predsedniku R Slovenije
Borutu Pahorju knjigo Zgodbe iz
šestega nadstropja
Str. 179 Udeleženci humanitarnih
organizacij na prednovoletnem
sprejemu pri Predsedniku R
Slovenije Borutu Pahorju

20 let
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Str. 180 Predsednica društva Majda Slapar
čestita prejemniku priznanja dr.
Eriku Breclju, dr. med.
Str. 181 V evropskem parlamentu v
Strasbourgu

Str. 189 Rozi in Marjan Šivic
Str. 193 Martina Mlakar
Str. 194 Matjaž Jurca
Str. 195 Mihaela Uhan

Str. 182 Prijateljsko druženje

Str. 196 Prijateljsko druženje v Bruslju

Str. 183 Druženje s prijatelji

Str. 197 Druženje s prijatelji

Str. 184 Frenkovih 60 let

Str. 198 Prijateljsko druženje v Bruslju

Str. 185 Erika Pertinač

Str. 199 Tanja Fajon

Str. 186 Franc Lesičnik
Rokopis
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20 let

Podporniki Društva bolnikov s krvnimi boleznimi
od 1995 do 2015
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij RS - FIHO,

Celgene Internacional Podružnica v Sloveniji,
Novartis Pharma Services Inc. Podružnica v Sloveniji,
Johnson&Johnson d.o.o. farmacevtski del Jenssen,
Roche farmacevtska družba d.o.o.,
KRKA d.d. Novo mesto,
Alexion Pharma Czech s.r.o.,
Genzyme Adriatic d.o.o.,
Schering-Plough,
Novo Nordisk,
Takeda Podružnica Slovenija,
Pfizer SARL Podružnica Ljubljana,
Sanofi- aventis Croatia d.o.o.,
GlaxoSmithKline d.o.o. Ljubljana,
Institut RS za rehabilitacijo Ljubljana,
Občina Mengeš,
Občina Jesenice,
Odvetniška pisarna BVH Domžale,
Enerkon,
Elform,
Fructal,
Dana,
Semenarna d.d.-Kalia,
ter številni posamezniki.
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Izdajo almanaha ob 20-letnem delovanju Društva bolnikov s
krvnimi boleznimi so omogočili:
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Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi
Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš
www.drustvo-bkb.si
info@drustvo-bkb.si
20 let
1995 – 2015
Mengeš, september 2015
Uredniški odbor
Predsednica Majda Slapar
Člani
Marjana Božjak, Mihaela Uhan, prim. Jožef Pretnar, dr. med., Matjaž Jurca, Jože Uhan
Lektor
prof. Jože Faganel
Založnik
Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi
Oblikovanje in grafična priprava
Barbara Kovačič
Tisk
Tiskarna Formatisk d.o.o.
Bobenčkova ulica 4, 1000 Ljubljana
Naklada
1000 izvodov

Izdano v Mengšu,
september 2015
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Skrb za vaše zdravje je del nas.
Poslanstvo našega farmacevtskega podjetja
je narediti dragocene trenutke še lepše in bogatejše.
Naše poti so zato tlakovane z znanjem, visoko tehnologijo in izdelki,
ki izpolnjujejo želje po zdravem življenju.
Naša prihodnost je med vodilnimi
generičnimi farmacevtskimi podjetji.

www.krka.si

Živeti zdravo življenje.

info@drustvo-bkb.si,
www.drustvo-bkb.si
info@drustvo-bkb.si,
www.drustvo-bkb.si
www.drustvo-bkb.si
Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi info@drustvo-bkb.si,
Tel.:
031
649 735, 041 649 735
tel.:
tel.:
031
031
649
649
735,
735,
041
041
649
649
735
735
Humanitarno društvo kroničnih bolnikov
Davčna številka: 26996855
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številka:26996855
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Anemija
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• na področju izobraževanja,
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• na področju pravnega svetovanja,
• na področju mednarodnega sodelovanja,
• ostalo (vpiši).

Datum pristopa:

Podpis:

Podatki se uporabljajo izključno za potrebe društva. Otroke do 18. leta starosti prijavijo starši.
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