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 doma in v tujini. Dragocena je
podpora in vzpodbuda ter medsebojno druženje
in nasveti bolnikom, ki so se znašli na poti, katero
smo mi 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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1. Preventivno socialni program za ohranje
vanje zdravja, izboljšanje kvalitete življenja in
preprečevanje negativnih posledic zdravljenja:
• so financiranje zdraviliškega ali fizioterapevtskega
zdravljenja;
• posebni socialni programi za socialno, finančno in
zdravstveno ogrožene bolnike;
• socialne pomoči ter enkratna pomoč pri šolanju.

2. Sofinanciranje posledic zdravljenja s
presaditvijo krvotvornih matičnih celic.
Zaradi agresivnega zdravljenja s kemoterapijo in
radioterapijo ter posledic zdravljenja s presaditvijo
krvotvornih matičnih celic lahko nastopijo novi
zdravstveni zapleti, ki bistveno zmanjšujejo kvaliteto
življenja bolnika in se zdravljenje le-teh v celoti ne
krije iz naslova 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 hospitalnega zdravljenja
že peto leto izvajamo program enkrat tedenske
prisotnosti člana društva – bivšega bolnika (vsak
četrtek od 16.00 do 18.00 ure) 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.

4. Izdaja strokovne literature ter društvenih
publikacij.
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Za nemoten potek delovanja društva ter izvajanje
programov ima društvo že 17 let 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
individualno 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.

2000

Izvršni odbor:
Majda Slapar – predsednica,
Marjana Božjak – tajnica,
Mihaela Uhan – blagajničarka,
prim. Jožef Pretnar,
dr. med. – strokovni član,
Matjaž Jurca – član

PROGRAMI DRUŠTVA
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Predsednica društva:
Majda Slapar

Poslanstvo društva se je od prvotnih iskrenih idej
o druženju med sobolniki, medsebojni pomoči,
nesebičnem sodelovanju v procesu zdravljenja
bolnikov, informiranju o bolezni in stalni dostopnosti
za bolnike ter njihove svojce 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
kot njegove družine v času zdravljenja in po njem.
Bolnikom je potrebno nuditi pomoč pri premagovanju dolgotrajnega zdravljenja, z lastnimi izkušnjami
pripomoči k boljšemu, predvsem pa lažjemu razumevanju nastale situacije, s programi delovanja pa zagotoviti in vsaj delno nadomestiti vse tisto, kar bolniki
kot tudi njihovi svojci v času zdravljenja izgubijo.

1998

Članstvo:
470 članov iz vse Slovenije

Decembra 1995 smo na pobudo bolnikov in
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
izmed krvnih bolezni, njihovi svojci, prijatelji in
medicinsko osebje.

1997

Društvena pisarna:
Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš

Posebni programi, ki jih v društvu redno izvajamo,
imajo velik poudarek na pomoči bolniku v času
zdravljenja in po njem, na informiranost bolnika ter
skrbi za ohranitev na novo pridobljenega zdravja.
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Associatin of Patients with Blood Diseases

DRUŠTVO
BOlNIKOV S KRVNIMI BOlEZNIMI
DANES

1995

S KRVNIMI BOLEZNIMI

DRUŠTVO
BOlNIKOV S KRVNIMI BOlEZNIMI
žE OD 1995

Članstvo Društva bolnikov s krvnimi boleznimi od
ustanovitve leta 1995 dalje

Prvi publikaciji sta bili izdani leta 1999, ko smo na
predlog bolnikov in v sodelovanju z zdravniki in
ostalim medicinskim osebjem Kliničnega oddelka
za hematologijo UKC Ljubljana izdali navodila za
bolnike in sicer:

• Presaditev krvotvornih
matičnih celic pri
odraslem bolniku in
• Zdravljenje s presaditvijo
matičnih celic
nesorodnega darovalca.

DRUŠTVO BOLNIKOV S KRVNIMI BOLEZNIMI

AKUTNE LEVKEMIJE
IN

PRESADITEV KRVOTVORNIH
MATIČNIH CELIC

NAVODILA ZA BOLNIKE
Dopolnjena izdaja

V nadaljevanju smo izdali:
• Društvo bolnikov s krvnimi
boleznimi – predstavitev
društva (2008)
• 20 let presaditve
krvotvornih matičnih celic
v Sloveniji (2009),
• Akutna levkemija in
presaditev krvotvornih
matičnih celic, z navodili
za bolnike (2011),
• Vodnik za bolnike s
kronično mieloično
levkemijo (2012 ),
• Almanah ob 15-letnem
delovanju društva (2010),
• Redke bolezni – druga,
tretja in četrta izdaja
(2012, 2013, 2014),
• zborniki predavanj ob
Dnevu za bolnike (2010,
2012),
• zloženke o društvu v tujem
jeziku ( 2012, 2014),
• zloženke o organizaciji
srečanja ob Dnevu redkih
bolezni v letu 2012, 2013
in 2014 v tujem jeziku,
• Knjiga zgodb bolnikov:
Zgodbe iz šestega
nadstropja (2013),
• Akutne levkemije in
presaditev krvotvornih
matičnih celic z navodili za
bolnike, dopolnjena izdaja
(2013).
• Vodnik za bolnike: Anemije
( 2014)

Mengeš, november 2013

VODNIK ZA BOLNIKE
S KRONIČNO
MIELOIČNO LEVKEMIJO

Oktober 2012

DRUŠTVO BOLNIKOV S KRVNIMI BOLEZNIMI

ANEMIJE

VODNIK ZA BOLNIKE

Mengeš, april 2014
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5. Aktivno vključevanje in sodelovanje v
sorodnih mednarodnih organizacijah.

7. Organizirano druženje in promocija zdravega
življenja.

Februarja 2014 smo postali polnopravni člani Evropskega združenja za redke bolezni EURORDIS.
Smo člani Myeloma Euronet – Europen Network
of Myeloma Patient Groups, redno se udeležujemo
dnevov bolnikov in njihovih družin na kongresih
evropske skupine za presaditev krvotvornih
matičnih celic in kostnega mozga EBMT – European
Group for Blood and Marrow Transplantation.
Na pobudo European Patient Forum s sedežem
v Bruslju, pa je društvo vpisano tudi v Evropski
register bolnikov s krvnimi boleznimi.

Izleti po Sloveniji in tujini, organizirano druženje,
izmenjava izkušenj članov društva za boljše psihofizično počutje, pohodništvo, sodelovanje na
mednarodnih športnih tekmovanjih transplantiranih bolnikov.

Izlet na Goričko, maj 2012

Majda Slapar in Mihaela Uhan EBMT – 2014, Milano

6. Informacijski sistem, internet, spletna stran,
osebna svetovanja- telefonska, elektronska,
pogovori z bolniki in njihovimi svojci na sedežu
društva.
V Društvu bolnikov s krvnimi boleznimi poteka
informiranje preko osebnega svetovanja, telefonskih
pogovorov in elektronske korespondence ter
pogovorov z bolnikom in njegovimi svojci v pisarni
društva. Na društveni spletni strani www.drustvobkb.si se poleg osnovnih informacij in gradiva o
društvu redno objavljajo vsi društveni dogodki,
novice ter poročila o aktivnosti društva.

Člani društva v atriju Evropskega parlamenta,
Strasbourg maj 2013

8. Organizacija srečanja ob Dnevu redkih
bolezni.
Organizacija in sodelovanje na Dnevih za
bolnike in njihove svojce.
V letu 2012 smo prvič v Sloveniji organizirali srečanje
bolnikov ob evropskem Dnevu redkih bolezni in
združili predstavnike dvanajstih različnih društev
bolnikov, ki povezujejo bolnike z redkimi boleznimi.
Srečanje je bilo v Cankarjevem domu v ljubljani na
Evropski dan redkih bolezni (29. februarja). Srečanje
smo organizirali tudi v letu 2013 in 2014. Na ta dan so se

po večini držav EU dogajala podobna srečanja. Častno
pokroviteljstvo je prvič prevzela soproga Predsednika
Republike Slovenije gospa Barbara Miklič Türk,
drugič in tretjič pa Predsednik Republike Slovenije
Borut Pahor. Na srečanjih so poleg predstavnikov
bolnikov sodelovali predstavniki Ministrstva za
zdravje Republike Slovenije, zdravniki iz Kliničnega
oddelka za hematologijo in Oddelka za hematoonkologijo Pediatrične klinike, Univerzitetnega
kliničnega centra ljubljana, predstavniki Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije,
predstavniki Zdravniške zbornice, poslanka v
evropskem parlamentu – članica našega društva
ter predstavniki številnih farmacevtskih družb ter
medijev.
V okviru Hematološke in Transfuziološke sekcije
zdravnikov, ki jo organizira Združenje hematologov
in Združenje za transfuzijsko medicino Slovenskega
zdravniškega društva vsako leto organiziramo ali
sodelujemo pri organiziranem srečanju Dneva za
bolnike in njihove svojce.
Organizacija Strokovnih predavanj s področja
hemato-onkologije, področja krvnih bolezni ter
zdravljenja le-teh, posledic zdravljenja, prehrane,
plodnosti, psihološke podpore, pravic bolnikov s
področja zdravstveno-pokojninskega zavarovanja,
poljubna potopisna predavanja.

• aktivno vključevanje in sodelovanje v sorodnih
mednarodnih organizacijah;
• informiranje bolnikov o smernicah EU na področju
redkih bolezni ter organizacija srečanj.

CILJI DRUŠTVA

INFORMACIJE:

• 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 za bolnike o krvnih boleznih ter
zdravljenju;
• informiranje bolnikov o novostih pri zdravljenju
krvnih bolezni tako doma kot v tujini;
• informiranje bolnikov o pravicah na področju
zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja;
• svetovanje in pomoč pri ureditvi statusa bolnika
po presaditvi krvotvornih matičnih celic;
• podpiramo akcijo povečanja števila prostovoljnih
darovalcev matičnih celic;

Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi

V Društvu bolnikov s krvnimi boleznimi bomo sledili
vsem zastavljenim ciljem, dopolnjevali programe
društvene aktivnosti in skrbeli za uspešno
nadaljevanje naše dolgoletne humanitarne poti v
podporo članom društva ter njihovim svojcem ter
bolnikom, ki se danes zdravijo za eno izmed krvnih
bolezni.

DOSTOPNOST
DO DRUŠTVENIH PUBLIKACIJ
Društvene publikacije so dostopne tako na
Kliničnem oddelku za hematologijo, UKC ljubljana,
kot tudi 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.

DRUŠTVO
BOLNIKOV S KRVNIMI
BOLEZNIMI
Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, Slovenija
Association of patients with Blood Diseases

HUMANITARNO DRUŠTVO KRONIČNIH BOLNIKOV
A humanitarian association of chronic patients

Slovenska cesta 30,
1234 Mengeš, Slovenija
Telefon:
031 649 735 (Majda Slapar)
041 649 735 (Mihaela Uhan)
E-naslov:
info@drustvo-bkb.si
Spletna stran:
www.drustvo-bkb.si

Majda Slapar,
Predsednica

DRUŠTVO, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU NA
PODROČJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

An association working in the public interest of healtcare

STATUS DRUŠTVA: Na osnovi odločbe 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.
V društvu združujemo bolnike s krvnimi boleznimi:
akutne in kronične levkemije, limfomi, diseminirani
plazmocitom, aplastična anemija, mielodisplastični
sindromi in druge redke krvne bolezni. Včlanjeni so
bolniki, bivši bolniki, sorodniki bolnikov, prijatelji
ter strokovno medicinsko osebje.

