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Pregled vsebine:

Vabilo    2

Članarine 3

Benetke vabilo 4

SDL 5

Počitnice s HDV v Medulinu  5

Poročilo o delu DLB Ljubljana 2009 6

Počitnice HD poročilo 8

Novi vezalec fosforja �0

Razpis letovanja 20�0 ��

Prijavnica �2

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. Prvi tak dog-
odek, ki je pomembna vaša udeležba cenjeni člani je skupščina/zbor članov. Ta formalni dogodek je 
izjemno pomemben za društvo, da zaključimo poslovanje preteklega leta ter potrdimo plan za letošnje 
leto.  Letošnje leto bo še posebej zanimivo za naše člane, namreč v maja bomo prvič organizirali celod-
nevni rehabilitacijski izlet v Benetke. 

Več si lahko preberete v Novičkah.     

   IO DLB Ljubljana
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VABILO
na redno letno Skupščino Društva ledvičnih bolnikov Ljubljana, 

ki bo v

 nedeljo 07.03. 2010 ob 09:00 uri v

 Zdravilišču Laško- Srebrna dvorana

Program:
09:00 pričetek skupščine 

Strokovno predavanje:  ANEMIJE, Jernej Pajk, dr.med.

  Prehrana pri anemijah,  
   Jože Lavrinec,  vms. dietetik

13:00 kosilo 
15:00 2- urna rekreacija –plavanje v Zdravilišču Laško 
17:45 odhod domov

Dnevni red:

1) Izvolitev organov skupščine
2) Poročilo o delu društva za leto 2009
3) Finančno poročilo za leto 2009
4) Poročilo Nadzornega odbora
5) Poročilo Disciplinske komisije
6) 30. obletnica ustanovitve društva 
7) Program dela v letu 2010
8) Finančni plan za leto 2010
9) Pobude in predlogi

Avtobusni prevoz je organiziran,  zbirno mesto je  izpred Stomatološke klinike z 
odhodom  ob 07:00 uri.

Pravočasno rezervacijo sedeža na avtobusu lahko opravite pri gospodu 
Penci  na gsm 040/27-37-55 ali po e--pošti dlb.Ljubljana@gmail.com. 

Bodite točni – pridite vsaj 15 min. pred odhodom avtobusa.

Larisa Hajdinjak
predsednica DLB Ljubljana

Pogoj za udeležbo na skupščini ter uresničevanje glasovalnih pravic člana, je prihod na 
skupščino v 30min. po napovedanem pričetku skupščine.
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Članarina za leto 2010

Ena od obvez aktivnega članstva po statutu DLB Ljubljana je plačilo članarine za tekoče leto. V kolikor  
član ne poravna članarino v dveh zaporednih letih, ga po statutu obravnavamo kot, da ne želi biti več 
član ter izpišemo iz seznama aktivnega članstva. 

Društvo ledvičnih bolnikov Ljubljana ima enako višino članarine že vrsto let. Tako je višina članarina za 
leto 20�0 ponovno 10€ na osebo (0,83 cetov na mesec), ki je starejša od �5 let za mlajše ni potrebno 
plačati članarino. V koliko je v družini več članov društva ob plačilu prištejte skupno število družinskih 
članov (starejših od �5 let)  ter  skupni znesek pripišite na položnico. 

Recimo., če sta člana društva mož in žena na položnico pripišite 20 €. V namenu pa navedite Članarina 
2010 ter imeni družinskih članov.

Za plačila preko interneta članarino nakažite na TRR: 020�-400� 3365 788, NLB  d.d, namen članarina 
20�0.

Društvo vsako leto poskrbi za organizirano pobiranje članarine v dializnih centrih. Za to sta zadolžena 
koordinatorja Darko in Blanka Penica. V kolikor ste slučajno bili spregledani vas naprošamo, da to 
sporočite gospodu Darkotu na gsm: 040 27 37 55, ki bo poskrbel da se zadeva uredi.

Obenem vas obveščamo, da člansko nalepko za leto 20�0, kot  potrdilo o plačilo lahko dvignete v 
transplantacijski ambulanti pri sestri Ernici ali na sedežu društva v času uradnih ur, ki so ob sredah med 
�0-�2 uro. Zaradi boljše organiziranosti vas prosimo, da se predhodno najavite pri gospe Blanki na gsm 
04063�5��.

SLIKA �: Prisojna 

IO DLB Ljubljana

Prilog Novičk: BN2 
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PROGRAM REHABILITACIJSKEGA IZLETA 
BENETKE

Datum in ura odhoda nedelja, 23. maj 20�0 ob 06:00 

Zbirno mesto: Stomatološka klinika  Ljubljani- avtobusi Benotours

Relacija: Ljubljana-Lom-Postojna-Fernetiči-Punta Sabbioni

Organizacija: IO DLB Ljubljana

Vodja rehabilitacijskega 
dela:

Stojana Vrhovec,  Sebiha Fazlič

Vodja poti: Vodiči/ke  podjetja Benotours

Predvidena vrnitev: nedelja  v večernih urah  cc. ob 2�:00

Zahtevnost poti: Lahka do srednje zahtevna pot 

Program:

V pristanišču Punta Sabbioni se bomo vkrcali na panoramsko ladjo 
in se prepustili valovom Beneške lagune, ki s svojimi kanali, otočki, 
močvirji in sipinami predstavlja edinstven ambient. Popeljali se bomo 
do otoka Burano, kjer si bomo ogledali prijetno poslikane ribiške in 
obrtniške hišice, polne čipkarskih delavnic. Po ogledu tradicionalnega 
šivanja čipk in po mini nakupih se bomo odpravili na otoček Murano, 
znan po več sto letni obrti oblikovanja muranskega stekla. V steklar-
ski delavnici nam bodo predstavili ustvarjanje umetnin iz pihanega in 
vlečenega stekla. Čas bo tudi za ogled številnih trgovin s steklarskimi 
izdelki ter nakup spominkov. Sledila bo vožnja mimo San Michaela in 
izkrcanje v legendarnem mestu na vodi, BENETKAH, ki je sedež dežele 
Veneto. Ogledali si bomo trg Piazza San Marko, središče Benetk. Po 
ogledih arhitekturne znamenitosti bomo zapluli do Punta Sabbioni in 
se z avtobusom odpeljali proti Sloveniji.

Obvezni dokumenti
Osebna izkaznica ali potni list, članska kartica, zdravstveno potrdilo za 
EU,  zdravila za � dan

Posebna oprema: Sončna očala,  pokrivalo za glavo
Druge zahteve: Plačana članarina za leto 20�0, ter plačan prispevek za Benetke
Poskrbljeno bo za: Suhi obrok, sadje, kava, sok, čaj in vodo 

Namen poti: Pomen hoje in druženja, vsaki korak je lahko terapija, pogovor ravno tako.  Ker 
se tega zavedamo temu sledimo. Poskrbeli bomo za prijetno druženje,  zmerno hojo ter 
premore za  razgibavanje. Za malico in pijačo ob ravno tako poskrbljeno in sicer na poti v 
Benetke in nazaj v Slovenijo bomo naredili 20-30 minutne pavze v kraju Gonars.

Vzemi si čas za premislek, ukrepaj pa naglo in odločno (Sokrat)
 
Prispevek na osebo

Prispevek znaša 30€ na osebo.  Možnost plačila na 2. obroka

�. obrok do 3�.03.20�0 (obvezen pripis števila oseb)

2. obrok do 29.04.20�0 (obvezen pripis števila oseb)

Prijava : Darko Penca je poverjenik za prijave, gsm: 040-27-37-55. Prijava je 
opravljena, ko je �. obrok prispevka nakazan na transakcijski račun 
Društva ledvičnih bolnikov Ljubljana: 0201-4001 3365-788, 
sklic 00-003-01 

OPOZORILO!

S prijavo na rehabilitacijski  izlet udeleženec potrdi, da je seznanjen z zaht-
evnostjo izleta. Udeleženec je dolžan upoštevati navodila in odločitve vodnika, 
sicer hodi na lastno odgovornost!

Vsem udeležencem želimo lep dan in veliko užitkov.
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Čuvajte svoje ledvice, kontrolirajte krvni sladkor! 

Že četrto leto zapovrstjo Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije preko svojih lokalnih društev organ-
izira ob Svetovnem dnevu ledvic vrsto različnih aktivnosti po celi Sloveniji.  Namen svetovnega dne-
va ledvic, ki ga obeležujemo na pobudo Mednarodne zveze fundacij za zdravljenje ledvičnih bolezni, 
je osveščanje o življenjskem pomenu in vlogi ledvic ter najbolj pogostih vzrokih za njihovo odpoved. 
Letos bomo dali poseben poudarek na sladkorno bolezen, kot eden od dejavnikov tveganja za razvoj 
kronične ledvične bolezni, ki lahko pelje tudi v odpoved ledvic. V  sodelovanju z Zvezo diabetikov Slov-
enije bomo v vseh večjih nakupovalnih centrih izvedli omenjeno akcijo. Prostovoljci Društva ledvičnih 
bolnikov Ljubljana (zdravstveno osebje KON Ljubljana, Nefrodial Črnuče, MOB Ljubljana, dijaki SZŠ…) 
bodo v času med 09:00 - �7:00 uro, ��.marca 20�0 poučevali o kronični ledvični bolezni, mogoče pa bo 
preveriti svoje znanje o delovanju ledvic in si izmeriti krvni tlak ter krvni sladkor na naslednjih lokacijah:
• Avla UKC Ljubljana
• Pasaža Maximarket- Ljubljana
• Avla- NC Supernova Ljubljana, Rudnik

POČITNICE S HEMODIALIZO V MEDULINU 
(HRVAŠKA)
SPLOŠNA NAVODILA

Za počitnice z dializo mora član imeti nalepko za tekoče leto na izkaznici DLB. Vse priprave se opravijo 
s pomočjo poverjenika za  počitniško dializo v posameznem DLB

ČLAN mora:
� -  Natančno izpolniti prijavo zase in spremljevalca 

3 –  Na prijavi  obvezno vpisati  vrsto dialize(BHD, HDF) in se zraven podpiše(potrdi) koordinator

2 -  Obvezno vpisati ime zavarovalnice za dodatno zavarovanje

3 -  Ob prijavi predložiti pooblastilo za refundacijo stroškov dialize overjeno na upravni enoti

4 -  Preskrbeti medicinsko dokumentacijo za dializo, potrdilo o številu  dializ  tedensko in markerje
DOKUMENTACIJA MORA BITI POSLANA najkasneje  2 TEDNA  PRED NAČRTOVANIM DO-
PUSTOM

V nasprotnem primeru se želeni datum ne more zagotoviti

ČLAN mora sam ali s pomočjo poverjenika zbrano dokumentacijo poslati po pošti : ZDLBS , Prisojna �, �000 
Ljubljana

KOORDINATOR opravi prijavo in rezervacijo, ter na osnovi potrditve rezervacije s strani IZVAJALCA,  
pošlje potrjeno NAPOTNICO ČLANU.

PRIJAVNINA se poravna pri poverjeniku ali nakaže na TRR Zveze ob oddaji prijave in znaša 20 € / prijavo.  

V primeru, da prijavnina ni plačana prijava se ne upošteva.

MEDICINSKA DOKUMENTACIJA: 

Vsak mora originalno dokumentacijo imeti pri sebi ob prihodu v DC 

Poročilo o dializnem zdravljenju in  negativni markerji ne smejo biti starejši od 3 mesecev.  Priporoča se 
tudi Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja. 

PACIENT BREZ NAPOTNICE IN ČLANSKE IZKAZNICE  NIMA UGODNOSTI  IZ TEGA NASLOVA

Cenik za leto 20�0

Za hotelske storitve so cene : 
- polpenzion  v pred in po – sezoni: 3�.08 – 24.5  
                                    Gost z HD -----------------   �5 €
                                    Spremljevalec ------------   28 € 
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- polpenzion v glavni sezoni : 25.5. – 30.8.  
                                    Gost z HD ------------------  2�  €
                                    Spremljevalec -------------  39  €

DOPLAČILA
- polni penzion dodatno:  7 EUR
- zahteva po sobi s pogledom na morje:  2 EUR
- doplačilo za  �/�  50%
- turistična taksa  � €

Brezplačno: uporaba bazena in fitnesa, 1x savna 50% popust na 1 masažo ter 
10 % popust na ostale masaže, aromaterapijo in dodatno koriščenje solarija in 
savne

POROČILO O  DELU  DLB  LJUBLJANA  ZA  
LETO  2009

1. Uvod

Delo društva za preteklo leto je temeljilo na programu dela, ki smo ga sprejeli na Skupščini društva, ki je 
bila �5.03.2009 v hotelu Zdravilišče v Laškem. 

2. Poročanje

Delo, ki je potekalo skozi celotno leto je vsekakor sprotno aktivno finančno in poslovodno vodenje društva. 
V delo so vključeni predvsem predsednica, tajnica, člani izvršilnega odbora društva in blagajničarka, oz. 
člani izvršilnega odbora. Delo smo opravljali prostovoljno in brezplačno.

Društvo ledvičnih bolnikov Ljubljana je v letu 2009 realiziralo vse programe, ki jih je planiralo in sicer:

Program Ovrednotenje programa
1. Socialni programi pomoči za izboljšanje kakovosti življenja ledvičnih bolnikov

a) socialni program I 
razpis je trajal od 6.5.2009 do 27.5.2009
dodeljenih 9 pomoči- Dializa v drugem kraju

b) individualne prošnje za socialno pomoč Dodeljenih �4 izrednih pomoči 

2.  Zdravstveni programi za zaščito bolnikov s �00% telesno okvaro
c) Snovik v celem letu je bilo izrabljenih �50, 2/urnih kart
d) Nefrološko srečanje-Vojnik 25.�0.2009, udeleženih je bilo �6 članov
e) Biotene (zobne paste, ustna voda) �5 članov  je naročalo 
f) Enteralna prehrana (Nepro, Enshur…) 22 članov
g) Strokovna delavnica-Šmarješke toplice �0.maj 2009, udeležba 20 članov
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3. Predavanja in delavnice za dvig kvalitete  zdravljenja in življenja s kronično boleznijo in izobraževanje 
prostovoljcev
h) Reševanje konfliktov –delavnice v Domžalah v celem letu je program koristilo 7� članov bolniki in 

zdravstvenega osebja 
i) Individualno sofinanciranje izobraževanja 2 prosilcem odobreno
j) Novičke- društveno glasilo � št. april – tiskanje in distribucija 636 izvodov
k) Ledvica- glasilo ZDLBS distribucija treh številk �908 izvodov

4. Živimo kljub dokončni odpovedi ledvic! 

l) Spletna stran društva
Februarja na novo narejena in objavljena za informiranje 
članov in širše javnosti - 636

m) Svetovni dan ledvic �2.mar 2009- anketirano 3�8 mimoidočih
n) Aktivnosti za obeleževanje dneva darovanja in 

donacij 
�0. oktober 2009 - �5 članov društva je delalo ob 
obeležju dogodka- promocija darovanja 

o) Ledvica- glasilo ZDLBS distribucija decembrske številke 636 izvodov
p) Novoletno voščilo članom Dec. 2009 – razposlano na 700 naslovov

5. Socialna rehabilitacija
q) WTGF 2009 Avstralija Društvo sta zastopala dva člana

r) Počitnice v Medulinu
Program je koristilo 43 članov bolnikov in 40 
spremljevalcev

s) Namizni tenis – Slovenj Gradec Društvo sta zastopala dva člana

6. Otroci in mladostniki čuvajte svoje ledvice

t) Zdrava hrana v usta dana
Preventivni program za otroke in mladostnike – natis 
�000 brošur

u) Tabor sonca in radosti 29-3. maja 2009- udeležba 33 članov in spremljevalce

7. Izobraževanje prostovoljcev za pomoč pri izpeljavi programov

v) Strokovna delavnica- Snovik 
��.�0.2009- Zastopniki pacientovih pravic, udeležba �� 
članov

w) Izobraževanje- prijave na javne razpise 29. maj 2009 , � izobraževanje
x) Farmacevtski forum 30.��. 2009 Udeležba 5 članov
y) Nakup literature- -knjigovodstvo RS33 �-članica
z) Komunikacije 22.nov. 2009 –udeležba �� članov

8. Programi za preprečevanje socialne izključenosti kroničnih ledvičnih bolnikov
a) Vseslovensko srečanje dializnih in 

transplantiranih - Zagorje
07.06.2009, udeležba  38 članov

b) 30. Obletnica ustanovitve DLB Ljubljana 2�.06.2009, udeležba 2�8 članov in vablejnih

3. Prikaz kronološkega dela v letu 2009: 

Za izvedbo navedenih programov je bilo potrebno organizacijsko, logistično in finančno usklajevanje 
članov IO DLB Ljubljana skozi celo leto. Jasno je, da v društvu to izvajamo v prvi fazi  skozi seje v pris-
otnosti ali odsotnosti (korespondenčno), ni za zanemariti telefonske konzultacije, ki ravno tako terjajo 
denarni strošek članov delovnih teles društva. Po Skupščini smo se »sestali» sedemkrat in sicer: petkrat 
na rednih sejah IO DLB Ljubljana, korespondenčno opravili 2 seji ter vmes glede na dano situacijo ozi-
roma program katerega smo pripravljali opravili 6 delovnih sestankov. Izvršni odbor je na opravljenih  
sejah bil vedno sklepčen.

Za vse to smo porabili 430,01 ur našega časa ob tem sprejeli 52 sklepov. Vse skozi je potrebno vzdrževati 
stike s poslovnimi partnerji – odvisno od posameznega programa ali gre to avtobusne prevoze, gostišča, 
donatorje, predavatelje…

Vzdrževanje internetne strani je potekalo skozi  celotno leto. Ob tem, da smo postavili sodobnejšo ob-
liko spletne strani. Rezultat dela je sprotno predstavljanje dejavnosti društva uporabnikom in javnosti. 
Število ogledov spletne strani se suče  v poprečju 480-550 ogledov na mesec oz. 5800-6000 ogledov 
na leto.  Kar seveda predstavlja velik uspeh. Na področju obveščanja razposlali 9737  različnih obvestil, 
glasil in vabil. Naše programe je koristilo skupaj 29 članov iz različnih programov. Pomembno je 
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izpostaviti učinkovitost iz naslova realizacije planiranih programov za leto 2009 ob zmanjšane številu 
članov IO ter recipročno tudi manj ur sestankovanja, kar je razvidno iz preglednice spodaj. 

leto št. članov IO
Skupno št.ur  

na sejah/sestankih
skupaj/

ure
Sklepi

2007 �� �80 373 55
2008 9 �42 420 56
2009 9 �33 336 52

V lanskem let smo beležili najmanjšo izčlanitev do sedaj (smrt članov bolnikov) in večjo rast, na dan 
3�.�2.2009 je aktivnih članov društvu 698. V letu 2009 smo pridobili  79 novih članov, največ iz naslova 
vrste članstva hemodialznih ter zdravstvenega osebja ter �7 izčlanitev. V spodnji preglednici smo nare-
dili prikaz sedemletnega večanja članstva po vrsti članstva v društvu. 

Prirastek članov po vrsti članstva v  DLB LJUBLJANA 
 za obdobje  2002-2008

Leto ČČ DČ HD LB PČ PD TX ZO skupaj 

2002   35 �04 2 �4 9 8� 9 254

2003   �3 25 � ��   �4 6 70

2004   5 8 3 3 2 �0 2 33

2005 2 9 24 3 6 � 6 � 52

2006   �2 46 3 7 2 7 7 84

2007   24 �7 5 �9 2 5 4 76

2008   24 29   2 � 8 3 67

2009  6 3� 4 �� � 2 2� 76

4. FINANCIRANJE

Viri financiranja so bili enaki kot pretekla leta in sicer:
�. Najpomembnejši vir so sredstva FIHA, ki jih dobimo preko Zveze na podlagi opisanih in ovrednotenih 

programov za leto 2009
2. Članarina članov društva
3. Donacije – plan presežen
4. Sponzorstva – plan presežen
5. Lastna sredstva- prispevki članov 

5. ZAKLJUČEK

Menim, da je dejavnost članov delovnih teles  zelo obširna in družbeno koristna. Ugotovimo lahko, da 
je delo Izvršnega odbora potekalo brez zapletov, da smo realizirali vse zadane cilje, ene tudi presegli in 
eden program razširili. Seveda je vedno mogoče narediti več in boljše, kar predstavlja tudi naš cilj in izziv 
za leto 20�0. 

Zaključek poročila bom ponovila z vsakoletnim stavkom za konec poročila, ki se glasi:« Noben ni tako 
velik, da pomoči ne rabi ter noben ni tako majhen, da pomoči ne more nuditi. Naši programi živijo zaradi 
vas in želimo, da bi se programov udeležili v čim večjem številu.«

Pripravila: Predsednica društva:
 Larisa Hajdinjak

POČITNIŠKA DIALIZA V MEDULINU (HRVAŠKA) 
SOCILANI PROGRAM ZDLBS
V skladu s socialnim programom ZDLBS za leto 2009 se je za letovanje prijavilo �20 bolnikov. Dializo 
v Medulinu je koristilo ��4 bolnikov( Tabela I), šest prijav je iz različnih razlogov bilo preklicanih. V okviru 
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socialnega programa je ugodnosti brezplačnega letovanja koristilo 88 bolnikov. 9 bolnikov pa je koristilo 
samo dializo. 
�7  bolnikov je počitniške kapacitete koristilo drugič in so bivanje plačali sami.
V povprečju so naši člani v hotelu bivali sedem dni, v tem času pa opravili tri dialize. 
V preteklem letu nisem dobil nobene pritožbe v  zvezi z dializo v Medulinu.
Nekaj pripomb je bilo glede hotelskih uslug (bazen, animacije in izleti) kar pa ni v domeni socialnega 
programa.

PREGLED  KORIŠČENJA SOC. POGRAMA-TURISTIČNA DIALIZA -   
PO DRUŠTVIH  

št. DRUŠTVO Prijave % Koristilo % Št. HD Št. 
�. Celje 6 5,4�% 6 5,26% 2� 44
2. Dolenjske 4 3,60% 4 3,5�% �3 3�
3. Gorenjske �3 �0,8�% �3 ��,40% 45 ��6
4. J. Primorske �0 9,9�% 9 7,89% 24 52
5. Krško 3 2,70% 3 2,63% 9 2�
6. Lilija �3 ��,7�% �� 9,65% 53 69
7. Ljubljana 35 27,03% 33 28,95% �20 229
8. Pomurje � 0,90% � 0,88% �8 30
9. Nefron 6 4,50% 6 5,26% 7 �7
�0. Ptuj 7 7,2�% 6 5,26% �9 38
��. Slovenj Gradec 2 0,90% 2 �,75% 8 2�
�2. S. Primorske �7 �2,6�% �7 �4,9�% 6� �49
�3. Viva 3 2,70% 3 2,63% 8 �8
 SKUPAJ: �20 �00,00% ��4 �00,00% 406 835

Pogosti  problemi, ki so se pojavljali ob prijavi 

Ø Pomanjkljivo izpolnjena prijavnica (ime zavarovalnice ni napisano ali napačno vpisana 
zavarovalnica, napačna vrsta dialize ipd)

Ø Prepozno dostavljeno poročilo o zdravljenju, na poročilu pogosto ni vpisana vrsta 
dialize.

Ø Pooblastilo ni pravočasno dostavljeno, pomanjkljivo izpolnjeno ali samo podpisano.

Ø Nekatera lokalna društva predloga za odobritev koriščenja socialnega programa niso 
pošiljala pravočasno oz.ob prijavi in je bilo potrebno večkrat posredovati. 

Kaj je potrebno narediti, da dializni bolnik realizira počitniško dializo brez 
dodatnih zapletov (priloga)

 Kratek povzetek  

Ø Natančno izpolnjena prijavnica(priloga)

Ø Overjeno pooblastilo za refundacijo(priloga)

Ø Predlog lokalnega društva za odobritev koriščenja socialnega programa 

Ø Poročilo o zdravljenju, virusni  markerji

Ø Potrdilo o plačani prijavnini

Zaključek

Ugotavljam, da se še vedno večina predsednic in predsednikov društev ter društveni koordinatorji za 
počitniško dializo, ne angažirajo dovolj pri obveščanju bolnikov o možnosti  turistične dialize v Medulinu 
in  pripravi oz. izpolnjevanju dokumentacije. 

Podlagam, da vsa društva takoj po Skupščini objavijo razpis-ponudbo za počitniško dializo v Medulinu 
oz. naredijo anketo v zvezi z počitniško dializo.
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S tem bi lahko ugotovili koliko bolnikov je zainteresiranih za to vrsto dialize in kateri termini jih najbolj zani-
majo.

Na podlagi tega, v odvisnosti od števila prijavljenih, bi lahko v dogovoru z osebjem Hotela organizirali 
izlete, animacije ipd.

Glede na to, da ZZZS zahteva dodatno potrdilo o vrsti dialize  predlagam, da se na prijavnici pri vrsti di-
alize (BHD,HDF) obvezno podpiše koordinator. Ravno tako na poročilu o zdravljenju mora biti vpisana 
vrsta dialize, s tem bi skrajšali čas za refundacijo sredstev.

V odvisnosti od finančnih sredstev predlagam, da ima lahko vsak dializni bolnik  pravico le do 7. dnevnega 
brezplačnega paketa počitniške dialize 

V primeru, da na Zvezi ni dovolj finančnih sredstev predlagam, da bi vsako društvo za svojega člana 
prispevalo nekaj sredstev iz društvenega socialnega progama.

Tisti, ki bi hoteli bivati dalj časa, pa bodo plačali po ceniku, ki velja za člane ZDLBS.

Na koncu bi spomnil vse predsednice in predsednike ter koordinatorje društev  na obvezo plačila PRI-
JAVNINE ob oddaji prijave ki znaša �0 € / prijavo. Tisti, ki ne bodo predložili potrdila o vplačilu prijavnine 
ne bodo obravnavani.

Predlagam tudi, da se sprejme sklep o zvišanju prijavnine na 20€/prijavo. 

Koordinator socialnega programa počitniške dialize
Milutin Sekulić

V Ljubljana, �3.02.20�0

Namesto sevelamerijevega klorida –  
sevelamerijev karbonat 

Znano je, da težave z delovanjem ledvic običajno spremljajo tudi težave z uravnavanjem ravni fosforja v 
telesu. Zdrave ledvice namreč filtrirajo in izločajo iz telesa ves presežek fosforja, ki pride v telo z zaužito 
hrano. Ko ledvice začnejo odpovedovati, pride tudi do motnje tega mehanizma, zato pri bolniku pride 
do hiperfosfatemije – povišane ravni fosforja.

Hiperfosfatemija tedaj v telesu sproži verigo neželenih dogodkov, ki na koncu povzročijo nastanek in na-
biranje kalcifikatov v različnih tkivih, med katerimi so najnevarnejši tisti, ki se nabirajo v krvožilnem sis-
temu in v srcu. Če se raven fosforja v krvi ne more več vzdrževati pod mejo hiperfosfatemije s pomočjo 
diete z zmanjšanim vnosom fosforja, lahko zdravnik takemu bolniku predpiše enega izmed vezalcev 
fosforja – zdravilo, ki se jemlje s hrano ter na sebe veže fosfate in se izloča iz organizma z blatom. Na 
ta način se zmanjša vnos fosforja iz hrane in prepreči hiperfosfatemija. 

Eden izmed vezalcev fosforja na slovenskem tržišču je zdravilo sevelamerijev klorid. Glavna značilnost 
sevelamerijevega klorida je, da se ne absorbira iz prebavnega trakta, niti se ne nabira v ostalih tkivih in 
organih, ampak se v celoti izloči iz organizma, potem ko nase veže fosfor iz hrane, s katero je bil zaužit. 
Sevelamerijev klorid lahko uporabljajo samo bolniki, ki so na dializi. 

Medtem so strokovnjaki naredili korak naprej v razvoju zdravila. Ker so hoteli, da bi zdravilo postalo bolj 
sprejemljivo, so spremenili njegovo strukturo in na tržišče lansirali zdravilo sevelamerijev karbonat. 
Razlika je torej samo v soli, ki je prisotna poleg aktivnega dela zdravila sevelamer, tako da se namesto 
klorida zdaj uporablja karbonat. Do te spremembe je prišlo, ker so opazili, da bolniki bolje prenašajo kar-
bonat kot klorid. Lastnost vseh vezalcev fosforja je namreč, da lahko pri nekaterih bolnikih povzročijo 
prebavne motnje, ker se jemljejo skupaj s hrano, zato jih ti bolniki enostavno ne prenašajo in jih prene-
hajo jemati. Prav tako se priporoča, da se pri zdravilih, ki vsebujejo klorid, občasno preverja pH krvi, 
na katerega vpliva ta sol. Karbonati nimajo nikakršnega vpliva na pH krvi, zato takšne kontrole niso 
potrebne. 

Zdravilo sevelamerijev karbonat prinaša še nekaj novosti. Za razliko od sevelamerijevega klorida in os-
talih vezalcev fosforja, ki se jemljejo v obliki tablet, bo sevelamerijev karbonat bolnikom na voljo v dveh 
oblikah – v obliki tablet in v obliki praška. Prašek bo pakiran v vrečkah in ga bo potrebno raztopiti v 60 
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ml vode, primeren pa bo za starejše bolnike, za bolnike, ki imajo težave s požiranjem tablet, ter za boln-
ike, ki jemljejo večjo količino tablet dnevno. Dostopnost praška naj bi izboljšala sodelovanje bolnikov in 
s tem tudi rezultat zdravljenja. 

Druga novost se nanaša na dodatno indikacijo sevelamerijevega karbonata oziroma na skupino 
bolnikov, ki jim je to zdravilo namenjeno. Poleg bolnikov na dializi lahko sevelamerijev karbonat jemljejo 
tudi bolniki, ki jim kljub poslabšanem delovanju ledvice še vedno delujejo. Merilo je izključno raven fos-
forja v krvi. Naj spomnimo, da je bil sevelamerijev klorid indiciran samo za bolnike na dializi. 

Evropska agencija za zdravila EMEA je zdravilo sevelamerijev karbonat junija 2009 registrirala in odo-
brila, v nekaj evropskih državah pa so že začeli z njegovo distribucijo in uporabo. 

(VIR: konferenca CEAPIR v Berlinu oktobra 2009 – Informacijo pripravil B. Tome)

 RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV

DLB Ljubljana za aktivno rehabilitacijo članov-bolnikov v letu 20�0

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, apartmaju P&P TOURIST v Termah Čatež ali polik-
liniki Arcus-v Medulinu.

Razpis traja od  22.03.20�0   do 22.04.20�0

Izvršni odbor Društva je na svoji �6. seji ��.02.20�0 sprejel sklep s katerim se za aktivno rehabilitacijo 
članov-bolnikov v letu 20�0 nameni 3.000,00 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 597,43 EUR,

2. da povprečni dohodek na družinskega člana ne presega minimalne plače  589,�9 EUR, če član-
bolnik živi v skupnem gospodinjstvu,

3. plačana članarina za leto 20�0.

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 22.04.2010. Prijave 
oddajte na sedež društva  Z    NAVADNO    POŠTO! (prosimo vas, da pošto ne 

pošiljate priporočeno)

Izbrani kandidati bodo obveščeni do �7.05.20�0

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. 2010

Za rezervacije/informacije o letovanju se obrnite na:

za Zdravilišče Laško : Valerija 

za apartma P&P Tourist v Termah Čatež : 04� 7�7 460 g. Dejan 

za polikliniko Arkus- Medulina: gospoda Sekulič na gsm 040 27 37 53
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DRUŠTVO
LEDVI NIH BOLNIKOV
LJUBLJANA

PRIJAVNICA NA RAZPIS ZA AKTIVNO REHABILITACIJO 2010

Prijavljam se na razpis za dodelitev sredstev društva za aktivno rehabilitacijo v Zdraviliš u
Laško oziroma v apartmaju v Termah atež:

Priimek in ime:____________________________________________________________ 

Doma i naslov:____________________________________________________________ 

Telefon:_____________________________________________________

Podatki o mojem gmotnem stanju: 

Vrsta dohodka: Znesek: 

OBVEZNA PRILOGA: izpisek zadnje pokojnine, pla e, drugi dohodki

Živim v skupnem gospodinjstvu z : 

Priimek in ime Sorodstveno razmerje Vrsta dohodka Znesek 
    
    
    
    

OBVEZNA PRILOGA:  izpisek zadnje pokojnine, pla e in drugih dohodkov 
zaposlenih v skupnem gospodinjstvu, potrdilo o šolanju za otroke, starejše 
od 18 let

                    Prilagam naslednjo dokumentacijo: 

(izpisek pokojnine, pla e, invalidnine, potrdilo o šolanju) 

Ljubljana, datum:____________                     Podpis lana:______________________________

OPOMBE:
- POŠILJATE SAMO TISTO, KAR JE NAVEDENO KOT OBVEZNA 

PRILOGA!
- PROŠNJE POŠILJAJTE Z NAVADNO POŠTO !


