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V tej temi: 
 
• Uvod 
• Skupščina Društva ledvičnih bolnikov Ljubljane  
• Pravica do dodatnega zdravstvenega zavarovanja za upravičence do denarne socialne pomoči 
• Prehransko svetovanje za otroke in njihove starše 
• 9. Vseslovensko srečanje ledvičnih in transplantiranih bolnikov 
• 30. let ustanovitve Društva ledvičnih bolnikov Ljubljana 
• Zahvala vsem sodelujočim 
• Razpis za dodelitev sredstev 
• Prijavnica za dodelitev sredstev 
 

 

    
Svetovni dan ledvic, 12.03.(gospa Maja in 
gospa Nadežda) 
 
 

Skupščina, 15. marec 2009, 
gospa Pavla Lužar in gospod Ivan Logar 

 
 

Spoštovani člani in članice 
 
Tako, kot lani tudi letos zaradi lažjega delovanja, boljšega informiranja in izvajanja programov skozi 
leto smo pripravili izdajo društvenega glasila Novičke. Upamo, da bodo informacije koristne ter, da 
se boste udeležili naših programov oziroma nekaj svojega prostega časa preživeli v naši družbi. 
Letošnje leto je še posebej pomembno za naše društvo, namreč v juniju  bomo praznovali 30.let 
ustanovitve društva. Gre za visok jubilej, ki smo ga DOSEGLI z vašo pomočjo. Več si lahko 
preberete v Novičkah.        IO DLB Ljubljana 

NOVIČKE 
DLB LJUBLJANA, Prisojna 1, 1000 Ljubljana, www.dlb-ljubljana.org, dlb.ljubljana@gmail.com 

4/2009 
MAJ 
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SKUPŠČINA DRUŠTVA LEDVIČNIH BOLNIKOV LJUBLJANE 
 
Redna letna skupščina DLB Ljubljana, ki se je je udeležilo 64 članov, je bila v nedeljo, 15. marca, v 
prostorih zdravilišča Thermana v Laškem. Pred pričetkom skupščine sta bili za vse prisotne 
organizirani dve predavanji in sicer: 
Predstavite  zdravila FOSRENOL, ki ga je izvedla Tatjana Frantar, PHARMAGAN, d.o.o. 
Predstavitev vsebine Zakona o pacientovih pravicah, ki ga je izvedla Olga Zorma 
Skupščino je vodil predsednik skupščine Ivan Logar. 
Še pred začetkom uradnega dela skupščine je vse navzoče pozdravila predsednica DLB Ljubljana 
Larisa Hajdinjak. 
 
Poročilo o delu v letu 2008 
 
Po uvodnem nagovoru predsednice je sledila formalna izvolitev  organov skupščine:  
predsedujoči: Ivan Logar 
verifikacijska komisija: Surdulović Ljubica, Urbanija Marjanca 
overovatelja zapisnika: Stojana Vrhovec, Darko Penca 
zapisnikarica: Olga Zorman 
Po izvolitvi  organov skupščine sta sledili poročili o delu in finančno porocilo društva  za leto 2008. 
Porocilo o delu je podala  predsednica društva Larisa. Ocenila je, da je bilo lansko leto dokaj 
uspešno, polno aktivnosti, ki so potekale nemoteno. Povečala se je  tudi razpoznavnost društva, kar 
naš cilj tudi za letošnje leto. Društvo  je dobro poslovalo z lastnimi sredstvi in sredstvi, ki jih je 
dobila od Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO), od sponzorjev in donacij.  
Skupščina k finančnem poročilu, ki ga je podal Milutin Sekulič, ni imela pripomb, saj sta ga pred 
tem že obravnavala izvršni in nadzorni odbor. Zadnji pri poslovanju ni ugotovil nikakršnih 
nepravilnosti.  
 
Za leto 2009 je  zastavljenih nekaj več ciljev na področju preventive, ostalo so pa že vpeljani 
programi in sicer: 
 
1. Socialni programi pomoči za izboljšanje kakovosti življenja ledvičnih bolnikov 
2. Zdravstveni programi za zaščito bolnikov s 100% telesno okvaro 
3. Predavanje in delavnice za dvig kvalitete nadomestnega zdravljenja 
4. Živimo kljub dokončni odpovedi ledvic! Dokončna odpoved ledvic ne pomeni konec življenja 
5. Socialna rehabilitacija 
6. Programi za sproščanje kroničnih ledvičnih bolnikov 
 
Sprejet je bil tudi letošnji finančni načrt. Za leto 2009 je članarina  10 € na člana, ki je starejši od 15 
let, oziroma brezplačna, če je mlajši od 15 let. 

Olga Zorman 
 
OBVESTILO: 
Vsi tisti, ki ste plačali članarino preko bančnega naloga (položnica) in obiskujete transplantacijsko 
ambulanto v UKC Ljubljana, lahko člansko nalepko za leto 2009 prevzamete  pri eni od sester, ki so 
v ambulanti.  Vse ostale naprošamo, da pokličejo na gsm: 040 27 37 51,  če želite, da vam nalepko 
izstavimo na naslov ali ob udeležbi na naših srečanjih. 
 
Kotiček za humor 
Janezek 
»To, da so odkrili planete, 
razumem. Ne vem pa, kje so 
zvedeli za njihova imena! 
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PRAVICA DO DODATNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA ZA UPRAVIČENCE 
DO DENARNE SOCIALNE POMOČI  
 
1. januarja 2009 se bodo začele uporabljati spremembe in dopolnitve Zakona o zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem zavarovanju, ki v 24. členu med drugim določa: Republika Slovenija zagotavlja iz 
proračunskih sredstev razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitev iz 2. do 6. točke 23. člena tega 
zakona za zavarovance in po njih zavarovane družinske člane iz prvega odstavka 15. člena tega 
zakona pod pogojem, da navedenih pravic nimajo zagotovljenih v celoti iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja iz drugega naslova in če izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči. 
 
Šteje se, da zavarovanec oziroma po njem zavarovan družinski član izpolnjuje pogoje iz prejšnjega 
odstavka, če je med uveljavljanjem pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev 
upravičen do denarne socialne pomoči oziroma izpolnjuje pogoje za pridobitev denarne socialne 
pomoči, ki se izda največ za obdobje, za katero se lahko dodeli denarna socialna pomoč. 
 
Zavarovanec oziroma po njem zavarovan družinski član izkazuje izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega 
odstavka z odločbo do denarne socialne pomoči ali z odločbo pristojnega centra za socialno delo o 
pravici do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev. Center za socialno delo obvesti o 
izdani odločbi Zavod, ki v evidenci o zavarovanih osebah vodi podatek o upravičenosti do kritja 
polne vrednosti zdravstvenih storitev. 
 
Zavarovanec oziroma po njem zavarovan družinski član je do kritja razlike do polne vrednosti 
zdravstvenih storitev upravičen za čas prejemanja denarne socialne pomoči oziroma za čas 
izpolnjevanja pogojev za pridobitev denarne socialne pomoči. 
 
Centri za socialno delo so že dobili navodila v zvezi z izvajanjem te zakonske določbe skupaj z 
vzorci odločb, ki jih bodo potrebovali pri svojem delu, pri čemer bo do roka pripravljen tudi ustrezen 
računalniški program za izdelavo teh odločb. Ministrstvo za zdravje bo v uradnem listu objavilo tudi 
Pravilnik o obrazcih vloge za pridobitev pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih 
storitev skupaj s potrebnimi obrazci. 
 
Tistim občanom, ki že imajo denarno socialno pomoč (DSP) in temu ustrezno odločbo o pravici do 
DSP ne bo potrebno storiti ničesar – že s samo odločbo o pravici do DSP so upravičeni tudi do kritja 
razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev. Podatki o tem, kdo že ima to pravico, se bodo 
avtomatično »izvozili« na Zavod za zdravstveno zavarovanje, kjer bodo podatek vnesli v kartico 
zdravstvenega zavarovanja. 
 
Občani, ki sicer izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do dodatnega zdravstvenega zavarovanja, 
pa iz kakršnegakoli razloga niso prejemniki denarne socialne pomoči (nimajo odločbe o DSP, pa bi 
jo lahko imeli, če bi zanjo zaprosili, ker izpolnjujejo zakonske pogoje), pa bodo morali vložiti 
posebno vlogo za ugotovitev izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice do kritja razlike do polne 
vrednosti zdravstvenih storitev. Vlogo lahko stranke podajo že v mesecu decembru 2008, do pravice 
DZ pa bodo upravičeni z dnem 1. 1.2009. Ponovno poudarjamo, da prejemnikom denarne socialne 
pomoči ni potrebno vlagati nobene dodatne vloge. 
 
Osebe, ki so na primer vložile vlogo za pridobitev DSP pa po tej odločbi niso upravičene do denarne 
socialne pomoči, ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev pravice do kritja razlike do polne vrednosti 
zdravstvenih storitev v skladu s 24. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju. 
 
Vsem upravičencem, ki imajo sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje  svetujemo, da 
zavarovalnici podajo zahtevo za mirovanje zavarovanja, kot dokazilo pa priložijo kopijo odločbe do 
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denarne socialne pomoči ali kopijo odločbe pristojnega centra za socialno delo do kritja razlike do 
polne vrednosti zdravstvenih storitev. Zavarovalnica bo zahtevi za mirovanje ugodila tako, da bo 
zavarovalni pogodbi za dopolnilno zdravstveno zavarovanje dodelila status mirovanja za obdobje 
trajanja upravičenosti do plačila razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev iz proračuna RS, po 
izteku tega obdobja pa bo, v kolikor ne pridobi podatkov o ponovni oziroma podaljšani 
upravičenosti, zavarovalno pogodbo ponovno aktivirala. Zahtevo za mirovanje lahko upravičenci 
podajo preko obrazca zavarovalnice ali v drugi pisni obliki. 
 
Trenutno je v Republiki Sloveniji  okoli 45.000 prejemnikov denarne socialne pomoči, ki so tudi 
avtomatično upravičeni do doplačila zdravstvenega zavarovanja. 

Služba za odnose z javnostmi, CSD Šiška 
 
 PREHRANSKO SVETOVANJE ZA OTROKE IN NJIHOVE STARŠE 
 
Sleherni otrok potrebuje dobro in pravilno prehrano! Njegova rast in razvoj sta ključnega pomena. 
Praviloma starši poskušajo po svojih najboljših močeh poskrbeti za to in običajno jim kar uspeva. A 
kaj, ko se s slabšanjem ledvične funkcije, vse, prav vse zaplete. Starši morajo, pogosto kar čez noč 
postati pravi prehranski strokovnjaki. Obvladati morajo kulinarične tehnike oz.tehnike priprave 
hrane, spoznati se morajo na bromatologijo ali vedo o sestavi živil, vedeti morajo vse o pomenu in 
delovanju vsaj nekaterih ključnih hranil kakor so beljakovine, ogljikovi hidrati, maščobe, kalcij, 
natrij fosfor, kalij, železo... Skratka postanejo strokovnjaki za prehrano ali pa...  
 
Seveda nastane vprašanje, kdo naj bi starše poučil o zdravem, ali, ko se bolezen pojavi, o zdravilnem 
prehranjevanju otroka? Marsikdo je prepričan, da bi to moral storiti dietetik. Morda, res? A kaj ko je 
dietetikov v Sloveniji komaj za vzorec. In še ti niso vsi usposobljeni za nefrološko problematiko. Saj 
je sicer nekih „kvazi“ strokovnjakov za prehrano izredno veliko; njihova značilnost je, da neprestano 
nekaj prodajajo. Le njihovo znanje je šibko in nepreverjeno. Ostanejo še medicinske sestre – 
svetovalke prehrane. Večina dializnih centrov ima v svojem programu tudi strokovno prehransko 
svetovanje. Pa vendar: izobraževanja so potekala le in izključno za medicinske sestre, ki se ukvarjajo 
z odraslimi.  
Izguba ledvične funkcije ima lahko za posledico motnje v rasti in razvoju otroka.  Tega nihče ne želi! 
Ne zdravstveni delavci, ne starši bolnega otroka. Po drugi strani pa se z rastjo spreminjajo potrebe po 
nekaterih hranilih. To preprosto pomeni, da se prehranske zahteve pri otroku neprestano spreminjajo 
in so odvisne od številnih dejavnikov: od stopnje ledvične okvare, od vrste (nadomestnega) 
zdravljenja, od trenutnega zdravstvenega stanja in seveda od trenutne rasti. Tako so npr. beljakovine 
življenjsko potrebna sestavina hrane. So glavna sestavina mišičja, kože, organov in krvi. Nekatere 
beljakovine sodelujejo pri vzdrževanju imunskih procesov, sodelujejo pri celjenju ran...brez njih ni 
rasti in razvoja. A po drugi strani se vse beljakovine počasi razgradijo na svoje sestavne dele in 
nekatere snovi, ki ob tem nastanejo zastrupljajo telo. Zdrava ledvica te presnovke sproti izplavijo iz 
telesa, levica z okvarjeno funkcijo pa ne. Zato so včasih potrebne omejitve pri uživanju 
beljakovinske hrane. Za odrasle bolnike v času pred dializnega zdravljenja velja omejitev beljakovin 
na 0,6 do 0,8 g/kg teže. Pri otroku so številke sicer dokaj podobne, vendar se zaplete zaradi relativno 
manjše teže otroka in je zato izračunana količina dovoljenih beljakovin dokaj majhna. 
Ob morebitnih dodatnih omejitvah kalija, soli in fosfatov se sleherni starš nenehno sprašuje: „kaj dati 
na krožnik?“  
večina staršev se poleg vsega bori še sama s seboj. Občutek krivde, ker otroku ne smejo razvajati s 
čokolado npr., je hud in pogost. Saj majhen košček ne bo škodil! A košček rodi dva, in dan za 
pregled, je dan za samoobtoževanje. Ne starši in ne otroci ne zaslužijo tega! Smo jim pripravljeni 
pomagati? Z dobrimi in koristnimi nasveti? Smo jim pripravljeni stati ob strani? Jih razumeti? Se z 
njimi boriti za bolj prijazno življenje? Upam! Vse je namreč mogoče. Le hoteti je treba! 
 
         Jože Lavrinec, klinični dietetik 
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Kotiček za humor 
Komarji 
Na dopustovanju v kampu so 
družino nadlegovali sitni komarji. 
Potem so se pojavile 
kresnice in mali Gašper je 
prihitel k očetu: 
»Ati, ati, zdaj nas pa komarji 
kar z lučjo iščejo!« 

 
Ginekolog 
Učiteljica biologije vpraša Janeza: 
»Janezek, zakaj ženske hodijo h ginekologu? 
Janezek odgovori: »Ker je država v p* in ne 
vejo v kateri!« 
 
 
 

 
 

9. VSESLOVENSKO SREČANJE LEDVIČNIH IN TRANSPLANTIRANIH BOLNIKOV 
 
bo letos v Zagorju na  nedeljo 7. junija 2009, organizator je DLB ZASAVJA 
 
DLB  Ljubljana bo organiziralo odhod  z avtobusom. Odhod bo predvidoma  ob 9:00 s parkirišča 
Stomatološke klinike v Ljubljani. Prijave bo zbiral Darko po gsm 040 27 37 55 
čas za prijavo do 29.05.2009 

 
 

30. LET USTANOVITVE DRUŠTVA LEDVIČNIH BOLNIKOV LJUBLJANA 
 

VABILO NA SLAVNOSTNO PRIREDITEV, 
 

ki bo v Ljubljani na  nedeljo 14. junija 2009 
 
Spoštovani člani/ce,  ter vsi tisti, ki ste skozi trideset letno zgodovino razvoja društva, sodelovali z 
nami, v veliko veselje mi je, da vas lahko povabim na slavnostno prireditev ob 30-letnici Društva 
ledvičnih bolnikov Ljubljana.  
 
Na prireditvi bomo na kratko predstavili dosedanjo delo, ter smernice za prihodnost,sledila mu bosta 
slovesnost in druženje. Prireditev bo povezoval naš prijatelj Anton Gašperič- Toni, ob prijetni glasbi 
narodno zabavnega ansambla Veseli svatje, Matjaža Pikalo, slovenski književnik, igralec, glasbenik,  
tamburaškega orkestra Tuštanj…nekaj pa ostane za presenečenje. 
 
Udeležbo na slavnostni priredit je potrebno prijaviti. Prijave zbira gospod Darko po gsm 040 27 37 
55. O lokaciji in uri pričetka vas naknadno obsvetimo. 
Število prijavljenih vpliva na  lokacijo, zato vas naprošamo, da svojo prijavo opravite pravočasno in 
s tem olajšate organizacijsko logistično delo. 

Čas za prijavo do 04.06.2009 
 
 
Srčno upamo, da se boste vabilu lahko odzvali! 

 
ZAHVALA VSEM SODELUJOČIM 
 
DLB Ljubljana je že tretjič uspešno sodelovalo pri izvedbi vseslovenske akcije Svetovni dan ledvic. 
Tudi letos smo organizirali predstavitvene stojnice na štirih lokacijah, v vhodni avli Kliničnega 
centra, v Mercator Centru Šiška, Cityparku Ljubljana in Prešernovemu trgu. V akciji so sodelovali 
prostovoljci našega društva, zdravstveno osebje: UKC Ljubljana-dialize Leonišče in 
transplantacijske ambulante, Nefrodiala-Črnuče, Mesne otroške dialize, dijaki Srednje zdravstvene 
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šole Ljubljana, ter Društva študentov medicine. Skupno št. opravljenih anket  je 318 od 400 prejetih. 
Skupno število opravljenih ur 145. 
 
Poleg ankete in informativnega gradiva smo mimoidočim nudili tudi merjenje krvnega tlaka in 
krvnega sladkorja. Ob tem se iskreno zahvaljujemo velikodušni podpori podjetja Roche 
farmacevtska družba d.o.o. 
 
Tudi letos smo se povezali s Srednjo zdravstveno šolo v Ljubljani. Na skupno pobudo društva in šole 
se je akcije udeležilo 11 dijakov in dijakinj. Prvič smo navezali sodelovanje z Društvu študentov 
medicine. Z angažiranostjo obeh skupin pri predstavitvi akcije (delitev letakov, vodenje ankete), smo 
bili izjemno zadovoljni. Pri svojem delu so pokazali veliko mero znanja in zavzetosti, kot tudi 
primeren odnos do ljudi. 
 
V bodoče si želimo še več tovrstnega sodelovanja! 
 

Mojca Perpar Stanovnik 
 
 

RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV 
 

DLB Ljubljana za aktivno rehabilitacijo članov-bolnikov v letu 2009 
 
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči Društva ledvičnih bolnikov Ljubljana 
socialna komisija društva objavlja razpis, s katerim bo omogočeno delno pokritje stroškov aktivne 
rehabilitacije – bivanja v Zdravilišču Laško oziroma v apartmaju P&P TOURIST v Termah Čatež. 
 

Razpis traja od  6.5.2009 do 27.5.2009. 
 
Izvršni odbor Društva je na svoji 12. seji 9.4.2009 sprejel sklep s katerim se za aktivno rehabilitacijo 
članov-bolnikov v letu 2009 nameni 4.000,00 EUR. Vsak posamezni  član – bolnik, ki izpolnjuje 
pogoje razpisa, prejme pomoč v višini do največ 150,00 EUR. 
 
V skladu s pravilnikom je član-bolnik upravičen do pomoči pod naslednjimi pogoji: 
• da dohodek člana-bolnika ne presega minimalne plače 589,19 EUR, 
• da povprečni dohodek na družinskega člana ne presega minimalne plače  589,19 EUR, če član-

bolnik živi v skupnem gospodinjstvu, 
• plačana članarina za leto 2009. 
 
Prednost pri dodelitvi sredstev ima prosilec, ki koristi pomoč prvič, oziroma član, ki ni koristil 
pomoči v preteklem letu ali zadnjih dveh letih. 
 
Rok za prijavo s priloženo prijavnico in prilogami je do 27.5.2009. Prijave oddajte na sedež 
društva Z NAVADNO POŠTO! 
 
Izbrani kandidati bodo obveščeni do 15.6.2009. 
 
Dodeljena socialna pomoč društva ne bo izplačana v gotovini, ampak na podlagi predloženih 
računov oziroma bo društvo nakazalo dodeljeno pomoč kot predplačilo letovanja. Član bo doplačal 
le razliko. 
 
Dodeljeno pomoč za aktivno rehabilitacijo bolnikov je možno izkoristiti do 31.12. 2009. 
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PRIJAVNICA NA RAZPIS ZA AKTIVNO REHABILITACIJO 2009 

 
Prijavljam se na razpis za dodelitev sredstev društva za aktivno rehabilitacijo v Zdravilišču Laško 
oziroma v apartmaju v Termah Čatež: 
 

Priimek in me:  

Domači naslov:  

Telefon:  
 
 

Podatki o mojem gmotnem stanju: 
 

1. Imam redne prihodke : (obvezna priloga: izpisek zadnje pokojnine, plače, drugi 
dohodki) 

 

Vrsta dohodka: Znesek: 

  
2. Sem brez rednih prihodkov 

 

Živim v skupnem gospodinjstvu z : 
 

Priimek in ime 
Sorodstveno  
razmerje 

Vrsta 
 dohodka Znesek  

    
    
    
    

 
OBVEZNA PRILOGA:  izpisek zadnje pokojnine, plače in drugih dohodkov zaposlenih v 
skupnem gospodinjstvu, potrdilo o šolanju za otroke, starejše od 18 let 
 
Prilagam naslednjo dokumentacijo: 

 
 

(izpisek pokojnine, plače, invalidnine, potrdilo o šolanju) 
 
 

Kraj, datum:               Podpis člana: 
 

 
OPOMBE: 
POŠILJATE SAMO TISTO, KAR JE NAVEDENO, KOT OBVEZNA PRILOGA! 
PROŠNJE POŠILJAJTE Z NAVADNO POŠTO !  
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