Društvo za fibromialgijo
Celovška cesta 160
1000 Ljubljana
Tel. 041-46 46 77 (07/ 49 64 179)
e-naslov: drustvofm@gmail.com ; dfmtajnistvo@gmail.com

Lj, 14. 9. 2012

VABILO
Spoštovani člani Društva za fibromialgijo in vaši svojci!
Vabimo vas na izobraževalno srečanje za bolnike in svojce, ki bo v soboto, 29. 9. 2012, s pričetkom
ob 10. uri, v dvorani Kongresnega centra Thermane Laško.
Program srečanja:
10 – 11h: Predavanje z naslovom Nevropatska bolečina, v izvedbi as. dr. Metke Moharič, dr. med.,
specialistke fizikalne in rehabilitacijske medicine
11 – 12h: Predstavitev celostnega interdisciplinarnega terapevtskega programa za obravnavo oseb s
kronično bolečino, v izvedbi as. Helene Jamnik, dr. med., spec. fizikalne in rehabilitacijske medicine,
vodje Ambulante za rehabilitacijo bolnikov s kronično razširjeno bolečino na URI Soča v Ljubljani.
12 – 12:30: Osebna izkušnja bolnice prof. Mateje Kržan
Odmor za kosilo
14 – 15h Predstavitev društvenih aktivnosti in delovnih načrtov do konca letošnjega leta.
Kosilo na samopostrežen način, cena brez pijače 10 € po osebi, denar bomo pobrali na kraju samem.
Prosimo, če svojo udeležbo na srečanju predhodno prijavite Slavi Andrič na e-naslov:
andric1950@gmail.com ali telefonsko na št. 041-237 688 (07/496 22 95), najkasneje do srede, 26. 9.
Na srečanje so povabljeni tudi člani Strokovnega sveta Društva za fibromialgijo.

Kratko obvestilo
Obveščamo vas, da bo jesenski termin skupinskega zdraviliškega zdravljenja v Zdravilišču Laško za
člane našega društva od 11. do 18. 11. 2012. Zdravljenje bo potekalo po ustaljenem programu, ki je
objavljen na društveni spletni strani. Prijavite se koordinatorici Evi Rebrici na tel. št. 041-841 875, po
možnosti čim prej, ali pa v živo na izobraževalnem srečanju.
Ob svetovnem dnevu boja proti bolečini, ki je 11. oktobra, nudi Thermana Laško ugodnosti za člane
Društva za fibromialgijo: v tednu med 7. – 12. 10. 2012 nudijo članom ugodnost 1 = 2 (drugi osebi je
kopanje podarjeno!) na celodnevne in 3-urne vstopnice za bazen v Termalnem centru hotela
Wellness Park Laško in bazenih hotela Zdravilišče Laško. Člani se pri kopališki recepciji izkažejo s
člansko izkaznico društva. Prav tako nudijo v tem tednu 20% popust na izbrane storitve v Wellness
SPA Centru in Centru zdravja in lepote. Popust velja za člane in spremljevalce, ki pridejo s članom.
Izkoristite ugodnosti!
Dragi člani društva, z veseljem pričakujemo vašo udeležbo na izobraževalnem srečanju zadnjo soboto
v septembru in vas lepo pozdravljamo!
Predsednica Društva
Veronika Felicijan

