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 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.

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

