ARHIV OBJAV 2017

18. 12. 2017: Članek o fibromialgiji, ki je bil objavljen v reviji Ona, 12.12.2017
(avtorici Tatjana Knupleš-Mlinarič in Simona Horvat): t u k a j in t u k a
j (internetna verzija)
26. 10. 2017: Skupinsko zdraviliško zdravljenje v Thermani Laško: V času od 12.
11. do 19. 11. 2017 je potekalo skupinsko zdraviliško zdravljenje v Zdravilišču Laško
za člane Društva za fibromialgijo. Program obsega individualno fizioterapijo in
vodene skupinske terapije, ki potekajo za celotno skupino hkrati …
Ve
č … Nekaj vtisov udeležencev, zbranih z anketo.
Program skupinskega zdravljenja za leto 2018 je razviden t u k a j. Člani, ki se
boste prijavili za zdravljenje v spomladanskem terminu 2018, morate napotnico za
pregled pri fiziatru ali delovni nalog za fizioterapijo poslati v zdravilišče najkasneje
do konca prvega tedna novembra 2017 !
Več…
Uspešno zdravljenje želimo!
17. 10. 2017: FOTOUTRINKI z ekskurzije po Prekmurju (zdravstveno predavanje
v Moravskih Toplicah, voden ogled Term 3000, kosilo v Dobrovniku, ogled oceana
orhidej in tropskega vrta ter obisk energetskih točk ob Bukovniškem jezeru …), 14.
oktober 2017.
10. 10. 2017: V torek, 10. oktobra 2017, je na TVS 2 potekala kontaktna
oddaja HALO TV o fibromialgiji…
POSNETEK ODDAJE …
oddaj …
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10. 10. 2017: Utrinki z zdraviliškega zdravljenja v
Strunjanu … ANKETA ; FOTOUTRINKI;
Ve č…
22. 9. 2017: Obravnavanje bolnikov na IK – Seznanitev s problemi obravnavanja
bolnikov s sindromom fibromialgije na Invalidskih komisijah ZPIZ: t u k a
j … Pisma bolnikov s fibromialgijo: t u k a j …
Pretekle objave na spletni
strani: t u k a j …
25. 7. 2017: Bolniki do nedavnega še hipohondri … intervju s prim. Kos- Golja, dr.
med., specialistko revmatologinjo v reviji Sladkorna, julij 2017: (skenirano) stran
1, stran 2

12. 7. 2017: Ko se bolečina pojavlja po vsem telesu … članek v reviji ABC zdravja,
jul. 2017 (prelistaj revijo do strani 22 – 23). Intervju s specialistom nevrologom prof.
dr. Zaletelom, članom strokovnega tima v ambulanti za zdravljenje kronične
bolečine, UKCLJ, Bolnišnica Petra Držaja, in članom Strokovnega sveta DFM:
skeniran članek tukaj
10. 7. 2017: Izšla je prva številka nove revije z naslovom Slovenski pacient, v izdaji
nevladne organizacije Društva za pravice pacientov Slovenije. Na straneh 28 – 30 je
v rubriki nepoznanih bolezni predstavljen sindrom fibromialgije (t u k a j). Novi
reviji želimo uspešno pot ozaveščanja bolnikov in drugih deležnikov! Podpiramo
civilno iniciativo Društva za pravice pacientov Slovenije v boju za pravice bolnikov po
načelu: Dovolj! Središče naj bo pacient!
30. 6. 2017: Ko te vse boli, pa ti ne verjamejo … članek v časopisu Dnevik, 30. junij
2017 … V e č …
27. 6. 2017: Fibromialgija – bolečina, ki ne pusti spati … članek v reviji Jana, 27.
junij 2017 …
Več…
Več…
25. 5. 2017: UTRINKI z družabnega srečanja v Kostanjevici ob društvenem
prazniku …
FOTOGRAFIJE …
ZAHVALA organizatorjem …
21. 5. 2017: Ob svetovnem dnevu ozaveščanja o fibromialgiji – 12. maju – prispevek
v oddaji Svet na Kanalu A … VIDEO
15. 5. 2017: Tridnevni dogodek z naslovom: “Hrana & zdravje od A do Ž” je
potekal v času 23. – 25. maja v Cankarjevem domu v Ljubljani (glej
podrobnejši PROGRAM). S stojnico je sodelovalo tudi Društvo za fibromialgijo –
regijska skupina Ljubljana. Predavateljica na temo fibromialgije je bila prim. Mojca
Kos-Golja, dr. med., spec. revmatologinja … FOTOUTRINEK
…
VEČ O DOGODKU …
10. 5. 2017: “Več let do postavitve diagnoze” … članek v Nedeljskem dnevniku,
10. 5. 2017. V intervjuju sta sodelovala R. Belentin, vodja ljubljanske skupine, in V.
Felicijan, predsednica Društva. T u k a j …
11. 4. 2017: UTRINKI S STROKOVNEGA SREČANJA O DEPRESIJI IN
FIBROMIALGIJI, ki je potekalo na Fakulteti za zdravstvene vede Novo mesto ob
Svetovnem dnevu zdravja, v ponedeljek, 10. aprila 2017 …

RADIJSKA ODDAJA na 3. programu Radia Slovenija ARS v okviru oddaje POGLED
V ZNANOST
RADIO KRKA – Ob svetovnem dnevu zdravja … Utrinki z izobraževalnega srečanja
na FZV Novo mesto ( videoposnetek )
OKROGLA MIZA O FIBROMIALGIJI (TV Vaš kanal)
FOTOGALERIJA
Več…
9. 4. 2017: Utrinki s sejma Medical: mariborska skupina Društva za fibromialgijo je
predstavljala naše društvo in bolezen fibromialgijo na 2. mednarodnem sejmu
sodobne medicine MEDICAL, ki je potekal med 6. in 8. aprilom 2017 v Gornji
Radgoni …
Več na povezavi TUKAJ … Zahvaljujemo se organizatorju
Pomurskemu sejmu za povabilo in brezplačno nudenje razstavnega prostora in
opreme!
UTRINKI: kratko POROČILO S SEJMA …

FOTOUTRINKI

17. 3. 2017: Odprto pismo bolnikom s fibromialgijo in kronično utrujenostjo
… TUKAJ
Priloga 1,
Priloga 2
15. 3. 2017: Zdraviliški popusti in ugodnosti za člane društva in njihove
spremljevalce (pri individualnem koriščenju storitev) skozi celo leto 2017 …
…

Več

5. 3. 2017: FOTOUTRINKI z rednega letnega zbora članov in predavanja, ki je bilo
v soboto, 4. marca 2017, v Thermani Laško … Več o programu v VABILU …
4. 2. 2017: “Tudi nerazumevanje boli” … intervju o fibromialgiji s prim. Kos-Golja,
dr. med., v reviji Vzajemnost, februar 2017 …
tukaj
27. 1. 2017: Skupinski rekreativni oddih in obnovitvena rehabilitacija v
STRUNJANU v letu 2017 … Več o programu
TUKAJ
Utrinki iz leta 2016 … V e č

27. 1. 2017: Skupinsko zdraviliško zdravljenje v LAŠKEM v letu 2017
…
TUKAJ ( Utrinki iz leta 2016 … t u k a j …)
Individualen nakup storitev skozi celo leto:

Več…

Več…

28. 11. 2016: Novo na spletni strani! Psihološki kotiček …

Več t u k a j …

