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Članice in člani društva lepo pozdravljeni!
Obveščamo vas, da smo v Društvu začeli z rednimi aktivnostmi po počitnicah.
V teku so redna srečanja regijski skupin. Dne 5.9.2019 se je sestal na redni seji Upravni odbor
društva.
S tem obvestilom vas želimo seznaniti z najpomembnejšimi aktivnostmi, ki bodo potekale v
času do rednega zbora članov, ki bo v mesecu marcu 2020.
Potekali bodo redni sestanki regijskih skupin. Predlagamo vam, da se teh sestankov udeležujete
v kolikor vam to dopušča zdravje in druge okoliščine. Na teh sestankih vodje skupin predstavijo
delo Društva in poskrbijo tudi za druge zanimive vsebine. V letu 2019 nam je, zaradi izredne
angažiranosti vodij skupin, uspelo pridobiti več sredstev iz občinskih razpisov in verjamemo,
da bodo zato vaša srečanja v skupinah bolj zanimiva.
V mesecu septembru bo v Strunjanu velika skupina, ki se bo udeležila skupinskega
zdraviliškega zdravljenja. Vodja tega programa je skupaj z ekipo zdravilišča pripravila dodatni
animacijski program in prepričani smo, da boste zadovoljni.
Naslednja skupina za zdraviliško zdravljenje se bo v novembru tradicionalno zbrala v
Zdravilišču Laško. Tudi tam pripravljamo zanimiv program, ki ga bomo popestrili s
predavanjem prof. dr. Marjana Zaletelja, dr. med., specialist nevrologa, ki predstavil
možgansko kap. Prof. dr. Zaletel je član Strokovnega sveta našega društva.
V mesecu oktobru se bomo udeležili Posveta o družbenem vplivu bolečine, ki ga pripravlja
SZZB Slovensko združenje za zdravljene bolečine.
Posvet bo potekal pod vodstvom prim. Gorazda Požleba, dr. med. in prim. doc .dr. Nevenke
Krčevski Skvarč, dr. med., zastopnice Evropske federacije bolečinskih združenj EFIC. Srečanje
bo potekalo pod pokroviteljstvom mag. Dejana Židana – predsednika Državnega zbora in
predsednice Zdravniške zbornice Slovenije dr. Zdenke Čebašek Travnik. Na srečanje smo
povabljeni skupaj z ostalimi združenji bolnikov z bolečino (Društvo revmatikov, Društvo
onkoloških bolnikov, Europa Donna, Združenje multiple skleroze) itd. Na posvetu bodo
aktivno sodelovali člani našega Strokovnega sveta (prim. Mojca Kos Golja dr. med., asist.
Helena Jamnik dr. med., članica društva Mateja Kržan). Udeležili se ga bomo tudi nekateri
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člani UO društva. Na tem posvetu bomo podprli deklaracijo za pripravo Nacionalnega
načrta za obravnavo bolečine.
Obveščamo vas, da je »ZBORNIK«, ki ga pripravljamo za dodatno ozaveščanje predvsem
strokovne javnosti v zaključni fazi priprave in bo izdan v mesecu novembru 2019. Ob izdaji
bomo pripravili širšo novinarsko konferenco, kjer bomo javnosti predstavili društvo, bolezen
in publikacijo, ob tem pa spregovorili še o težavah bolnikov pri uveljavljanju pravic iz
zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja.
Ob tej priložnosti vas obveščamo, da organom Društva, razen Strokovnemu svetu, v letu 2020
poteče mandat. V mesecu novembru vas bomo s posebnim pismom povabili k vlaganju
kandidatur za voljene člane vodstva, Upravnega odbora, Nadzornega odbora in Častnega
razsodišča.
S tem pismom vas želimo obvestiti, da aktualni UO, katerega delo usmerja Strokovni svet,
zagovarja delovanje društva v smeri priznavanja bolezni s konstruktivnimi pristopi in
ozaveščanjem strokovne javnosti. Vodstvo, Strokovni svet in UO ne podpirajo agresivnih
posplošenih oblik nastopov, ki so uperjeni proti zdravnikom, proti Ministrstvu za zdravje
in zdravstveni ter pokojninski zavarovalnici. Zaradi zgoraj navedenega se tudi nismo
pridružili »pobudam«, ki so se nedavno oblikovale na družbenem omrežju Facebook.
Lepo vas pozdravljamo!
Predsednik društva
Robert Belentin
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