BolEen4 ?akatetro. oboletnio
predvsern t€nslrc
Bolniki s sindromom fibromialgije obidajno porabijo veliko tasa, da sploh
dobijo pravo diagnozo

ganizacija je bolezen pred petnajstimi

letiuradno priznala kot sindrom inio
tedaj uvrstila med. "prava' revmatidna

obolenja.

z dru5tvom
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Slovensko dru5tvo za fibromialgiio,

\

utrujenostiter njihove svojce, v tem

o

ki zdruiuje bolnike s sindromori iibromialgije in sindromom kronitne
mesecu prazmrie

l0letnico delova-

nia. Na predstaviwi v Laikem so iehli
z boleznijo seznaniti 5ir5o javnost,

hkrati pa izpostaviti nekatere probleme, s katerir,ni se sredujejo dlani
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dru5tva pri pridobivanju diagnoze,
zdravlimju in urejanju socialnovar-

:

. danicastrokovnega sveta druStva
prim. ltoica Kbs.Golia, ki sodeluje

ie vrsto let, ie v La5kem

pojasnila, da se lahko posameznik
v zdravili5iu posveti samo svojemu
zdravlienju, lahko se.pogovori s pacienti, ki imajo podobne teZave. Ob tem
stapri zdravljeniu pomernbna naravna
prehrana in tudi vpliv naravne vode v
zdravililiu. Zaradi ruliinih simptomov se velikokrat zgodi, da pacient
potrebr{e dolgo ias4 da mu sploh odkriieio prvo diagnozo. ehnica strokovnega sveta Slavka topoHd, ki deluje v
zftaviliSfu la5ko; je ob tem tudi pojasnila, da sta redna vadba in hoia (vsaj

stvenih pravic. Za to boleznijo oboleva
okoli dVa bdstotka svetoi'nega prEbivalstva, med njimi je kar 90 odstotkov Zensk Znad.ilni bolezenski znaki
za omenjeni sindrom so kionitne boletine v sklepih in mi5tcah; utrujenost,
glavobol, motnje spanja, jutranja okorelost, depresija, motnje koncentracije
in spomina; Fibromialgria je {arej kronitni boleCinsko-miSidni sindrom, za
katerega je znatilna vei kot tri mesce
traiajota boletina po vsem telesu. Bo-

zdravljenia pa krije zavarovalnica
kot v Sloveniji. Nekoliko drugaina pa
je situacija na Cipru. Sozi Makri, dla-

se pogosto zadne pojavljati v
vratu ali ramenih, kasneje postane

je povedala da morajo

splo5nej3a. Svetovna zdravstvena or-

zdravljenie pladati sami.

letina

,#ewe.

30

minut dnevno) najboffi protibole-

dinskiterapijipritehbolnikih.
Robert Boelhouwer, prediednik
:

Evropske zieze za fibromialgijo, je
predstavil izku6nie iz Nizozemske,
kjer tudi sam deset let vodi dru3tvo,

ki

se

ukvarja

s

to boleznijo. Dru5tvo

prinjih ima okolisooo dlanov, stroSke

nica izvrsnegq odbora Ewopske zveze,

bolniki pri niih
.

