7. Organizirano druženje in promocija
zdravega življenja. Sem spadajo izleti po
Sloveniji in tujini, organizirano druženje,
izmenjava izkušenj članov društva za boljše
psihofizično počutje, pohodništvo, sodelovanje na
mednarodnih
športnih
tekmovanjih
transplantiranih bolnikov in podobno.
8. Informacijski sistem, internet, spletna stran:
www.drustvo-bkb.si,
osebna
svetovanja
telefonska, elektronska, pogovor z bolniki in
njihovimi svojci na sedežu društva.
9. Dan bolnikov, informiranje o krvnih boleznih vsako leto v oktobru

V društvu se aktivno vključujemo in sodelujemo
pri reševanju aktualnih problemov bolnikov s
krvnimi boleznimi. Podpiramo akcijo povečanja
števila prostovoljnih darovalcev matičnih celic, ter
redno kritje stroškov tipizacije tkiv prostovoljnih
darovalcev. Že od leta 2005 se aktivno
vključujemo v reševanje nastale prostorske stiske
na KOH UKC Ljubljana. V sodelovanju z ostalimi
hematološkimi društvi teče akcija za čimprejšnjo
ureditev prostorskih razmer ter selitev KOH UKC
Ljubljana v nove prostore. Po oceni vodstva UKC
Ljubljana, naj bi se selitev izvedla spomladi leta
2013. Ravno tako se že od leta 2002 aktivno
zavzemamo za ureditev statusa bolnika po
presaditvi krvotvornih matičnih celic ter s tem za

priznanje pravične stopnje telesne okvare, ki
nastane po presaditvi. V vseh letih delovanja
društva se trudimo, da redno izvajamo zastavljene
programe, združujemo vse bolnike, jim nudimo
moralno, psihično, finančno, predvsem pa
človeško pomoč v času, ko so se znašli na velikem
razpotju svojega življenja. Le mi vemo, kako se
človek počuti, ko se enkrat sreča s kruto resnico in
izve, da je zbolel za boleznijo, ki je lahko tudi
smrtna. Izredno velikega pomena je, da se v tej
situaciji človek lahko opre na nekoga, ki je to pot
uspešno prehodil sam.
Naše poslanstvo bomo nadaljevali tudi v
prihodnosti. Vedno smo si in si še bomo vzeli čas
za vsakogar, ki bi potreboval našo pomoč in
nasvet.

Majda Slapar
Predsednica
Informacije:
Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi
Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, Slovenija
telefon: 031 649 735; 041 649 735
e-naslov: info@drustvo-bkb.si
spletna stran: www.drustvo-bkb.si

Društvo bolnikov s krvnimi
boleznimi
Slovenija

Decembra 1995 smo na pobudo bolnikov in bivših
bolnikov ter medicinskega osebja KOH UKC
Ljubljana ustanovili Društvo bolnikov s krvnimi
boleznimi. V društvo so se vključili bolniki in
bivši bolniki po presaditvi kostnega mozga,
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 med
boleznijo, zdravljenjem in po njem, še zlasti pri
izvajanju presaditve kostnega mozga doma in v
tujini. Cilj je bila podpora, spodbuda, medsebojno
druženje in nasvet bolnikom, ki so se znašli na
poti, katero smo mi uspešno prehodili. Poleg tega
je bila pomembna naloga društva informiranje
bolnikov o bolezni in seznanjanje javnosti o
problematiki bolnikov s krvnimi boleznimi.
Društvo je v času delovanja pridobilo status
Humanitarnega društva kroničnih bolnikov in
status društva, ki deluje v javnem interesu na
področju zdravstva. Oba statusa je društvu
podelilo Ministrstvo za zdravje Republike
Slovenije. Vpisano je v register humanitarnih

društev na Upravni enoti Občine Domžale, s
sedežem v Mengšu. Društvo se financira s sredstvi
Fundacije za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij RS - FIHO Ljubljana,
članarino, donatorskimi in sponzorskimi sredstvi,
z donacijo dohodnine ter sredstvi posameznikov.
Deluje v skladu z Zakonom o delovanju društev
Republike Slovenije.
Društvo je samostojno društvo, združuje 400
članov iz vse Slovenije in deluje na državni ravni.
Združujemo bolnike, ki so zboleli za eno izmed
krvnih bolezni.
Ko smo v letu 1998 vstopili v program
financiranja Fundacije FIHO, smo si zastavili
programske cilje, ki jih redno izvajamo,
dopolnjujemo, gradimo in širimo glede na potrebe
članstva in trenutnih situacij. Že od začetka smo si
bili enotni, da bodo naši programi namenjeni
bolnikom in bivšim bolnikom - našim članom pri
njihovi zdravstveni, socialni, finančni in delovni
rehabilitaciji.

Programi, ki jih društvo izvaja so:
1. Preventivni program za ohranjanje zdravja,
izboljšanje kvalitete življenja in preprečevanje
negativnih posledic zdravljenja. Vključili smo
program
sofinanciranja
zdraviliškega
in
fizioterapevtskega zdravljenja in s tem omogočili

vsem našim članom - bivšim bolnikom možnost
tovrstnega zdravljenja in s tem ohranjevanje
pridobljenega zdravja.
2. Posebni socialni program za socialno,
finančno in zdravstveno ogrožene bolnike in
njihove svojce. Sem spadajo: socialne pomoči
posameznikom in skupinam; enkratna pomoč pri
šolanju; izvajanje programa štipendiranja otrok
članov društva, ki se redno šolajo; zagotavljanje
pomoči socialno ogroženim družinam v času
zdravljenja in po njem; vključevanje v program
delovne in socialne rehabilitacije; obiski in
obdaritev bolnikov ob božično novoletnih
praznikih na KOH UKC ter Hemato-onkološkem
oddelku Pediatrične klinike Ljubljana; podpora
društva pri vseh drugih dejavnostih, ki bolnikom
zagotavljajo in vzpodbujajo boljše zdravje v času
bolezni in ohranitev zdravja.
3. Sofinanciranje posledic zdravljenja s
presaditvijo krvotvornih matičnih celic. To je
pomoč pri plačilu zdravstvenih uslug oz. pri
zdravljenju posledic presaditve, ki se ne krijejo iz
naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja,
vendar bistveno izboljšujejo kvaliteto življenja.
4. Program bolnik – bolniku za psihološko
podporo in svetovanje bolnikom. Za lajšanje
težav bolnikov pri soočanju z boleznijo, smo
uvedli program enkrat tedenske prisotnosti člana
društva – bivšega bolnika na KOH UKC
Ljubljana. Takrat imajo vsi bolniki, ki se zdravijo
na oddelku in to želijo, možnost pogovora z
bivšim bolnikom.
5. Izdaja strokovne literature, drugih
publikacij in društvenega glasila. Program

vključuje izobraževanje - predavanja o življenju z
boleznijo in izdajo ustrezne strokovne literature z
navodili za bolnike. Tako smo že pred 12 leti
prvič v sodelovanju s strokovnjaki KOH UKC
Ljubljana izdali navodila za bolnike in sicer:
Presaditev krvotvornih matičnih celic pri odraslem
bolniku in Zdravljenje s presaditvijo matičnih
celic nesorodnega darovalca. V nadaljevanju smo
izdali knjižico: Društvo bolnikov s krvnimi
boleznimi - nastanek in delovanje in knjižico: 20
let presaditev krvotvornim matičnih celic v
Sloveniji - Dan bolnikov ter leta 2010 Almanah ob
15-letnem delovanju društva, kjer smo na 210
straneh predstavili nastanek, razvoj, delovanje in
uspešno pot našega društva. Almanah smo
opremili s številnimi fotografijami iz naših srečanj
ter ga oplemenitili z zgodbami članov društva bivših
bolnikov.
Organiziramo
strokovna
predavanja na temo hematoloških bolezni,
psihološke podpore bolnikom in njihovim
svojcem, seznanjamo bolnike s pravicami iz
naslova
zdravstvenega
in
pokojninskega
zavarovanja, pripravljamo in sodelujemo pri
strokovnih srečanjih ob dnevih za bolnike ter
izdajamo ustrezno literaturo na temo predavanj.
6. Aktivno vključevanje in sodelovanje v
sorodnih mednarodnih organizacijah. Postali
smo člani Myeloma Euronet - Evropska mreža
organizacij
bolnikov
s
plazmocitomom,
udeležujemo se dneva bolnikov ob rednih letnih
kongresih EBMT - European Group for Blood
and Marrow Transplantation - Evropska skupina
za presajanje krvotvornih matičnih celic. Na
pobudo European Patients יForum s sedežem v
Bruslju je Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi
od meseca maja 2011 vpisano v Evropski register
bolnikov s krvnimi boleznimi.

