
 
 
SOCIALNI PROGRAMI 2022: 

»OHRANJANJE PREOSTALEGA ZDRAVJA ( ŽIVLJENJA)« 
 

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN:  
 

• Bolnikom ki se zdravijo z eno izmed oblik nadomestnega zdravljenja ( kronični bolniki, preddializni 
bolniki, bolnikom na obeh vrstah dialize ( hemodializa in peritonealna dializa), bolnikom ki  že živijo z 
s presajenim organ/i ( ledvica, srce, pljuča, jetra, slinavka, kombinirane presaditve…itd.), bolnikom, ki 
so že na čakalni listi  za transplantacijo oz. še o njej razmišljajo, se o  tem še  odločajo. Drugim 
bolnikom s kroničnimi boleznimi, ki vodijo v dokončno odpoved različnih človeških organov. 

• Svojcem bolnikom,  otrokom teh bolnikov, družinskim članom ( mož, žena, sestra, brat, oče, mama, 
nadomestni starši…) sorodnikom..., ki sobivajo s temi bolniki.  

• Zdravnikom na osnovni, specialistični ravni, medicinskemu osebju vseh strokovnih znanj, ki v procesu 
zdravljenja spremljajo te skupine bolnikov ( kot. Npr. družinskim zdravnikom, zdravnikom 
specialistom, fizioterapevtom, fiziatrom, psihologom, psihiatrom…itd. itd. Vsem tistim, ki vstopajo v 
proces zdravljenja oz. ohranjanja preostalega življenja bolnika za telesno okvaro oz. invalidnostjo  

• Širši družbeni skupnosti, širši javnosti, ustanovam na lokalni in državni ravni,  širokemu krogu vseh 
vrste medijev na vseh ravneh ( tiskani in pisani mediji, video  in vse oblike spletnih medijev itd. V prvi 
vrsti zaradi ozaveščanja, nagovarjanja javnosti k izrekanju za posmrtno darovanju, o promociji in 
kvaliteti slovenskega zdravstvenega sistema.  
 

PRIPOROČILO SPECIALISTA INERNISTA: 
Izvleček (Doc. dr. Bojan Knap, dr. med. , specialist internist) 

Telesna neaktivnost pomeni največje tveganje za zdravje in predstavlja močno povečano tveganje za 
kronične bolezni in prezgodnjo smrt. Redna fizična aktivnost predstavlja primarno in sekundarno preventivo 
pred srčno-žilnimi boleznimi, diabetesom, rakom, hipertenzijo, debelostjo, depresijo, osteoporozo in 
prezgodnjo smrtjo. Obstaja pozitivna linearna odvisnost med fizično aktivnostjo in zdravjem, kjer izboljšanje 
telesne pripravljenosti pomeni več zdravja. Slaba fizična zmogljivost, ki je največkrat posledica telesne 
neaktivnosti ne glede na vzrok, je bolj pogost vzrok za prezgodnjo smrt kot klasični dejavniki srčno-žilne 
bolezni. Pomembna je redna aerobna in uporovna vadba in različni načini vadbe omogočajo ohranjevanje 
telesnih in duševnih zmogljivostih v bolj pozna leta človekovega življenja. Telesna vadba je zdravilo in bi ga 
bilo treba večkrat predpisati vsem ljudem, ker ni boljšega zdravila za večjo kvaliteto življenja in dolgoživost. 
Dializni in transplantirani tudi pridobijo s telesno vadbo predvsem pri kvaliteti življenja in pri rehabilitaciji v 
začetku zdravljenja. Aerobna vadba predstavlja možno preventivo proti ishemični bolezni srca. V primeru 
individualne vodene vadbe ni kontraindikacij za vadbo tako tudi pri bolnikih na peritonealni, hemodializi kot 
tudi po presaditvi ledvice ali kateregakoli organa.  
Ključne besede: Telesna neaktivnost - tveganje za zdravje! Telesna vadba je zdravilo, ni kontraindikacije za 
vadbo pri dializnih in transplantiranih 
 
PROGRAMI: 
 
1. PREPREČEVANJE IN BLAŽENJE SOCIALNIH TER PSIHIČNIH POSLEDIC 
 
V prvi vrsti so to vse oblike druženja, na različnih ravneh  ( starostne skupine, medgeneracijsko sodelovanje,  
bolniki z podobno diagnozo, bolniki in zdravstveni  delavci, širše oblike druženja na lokalni, državni, evropski 
in svetovni ravni). Druženje ni samo pogovor, izmenjava izkušenj, priporočil, nasvetov… temveč tudi vse 
oblike prostočasnih dejavnosti, rekreacije, do organizirane vadbe, tekmovanj ( na vseh ravneh), če zato bolnik  
ima možnost, energijo in priporočilo (tudi pristanek) zdravstvene stroke.  
Pomembno je, da bolnik  predvsem sam izkaže voljo do ohranjanja svojega preostalega zdravja, da vzdržuje 
svojo vitalnost in s tem pripomore  k izboljšanju  klinične slike  svoje bolezni ( fizično in psihično). Velja 
načelo: kjer je volja, tam je pot! 
 
 



2. USPOSABLJANJE ZA KVALITETO ŽIVLJENJA DIALIZNIH IN TRANSPLANTIRANIH 
 

• Zmanjševati občutke nemoči in socialne stiske, ponovno vzpostaviti zaupanje in naučiti dializne in 
transplantirane invalide obvladovanja nastale situacije. 

• Bolniki s kroničnimi boleznimi ( odpoved enega ali več organov) se soočajo v vseh starostnih obdobjih 
z velikimi osebnimi stiskami, kako preživeti, kako ohraniti še preostalo življenje, ko ti je postavljena 
TEŽKA DIAGNOZA. Bolezen ne izbira starost, spol. Zbolevajo že otroci, mladostniki, ljudje v vitalnem 
obdobju svojega življenja, starejši in starostniki. 

• Pomembno je, da se bolnik kaj hitro vključi v vse oblike zdravljenja, ki so mu ponujene  v našem 
zdravstvu, pa tudi širše, na evropski in svetovni ravni, če se zato pokaže možnost,  in stroka daje 
upanje, da se življenje ohrani. 

• V veliko pomoč so v prvi vrsti tudi  sobolniki, ki so se že soočili s podobnimi izkušnjami in ki imajo 
vero in optimizem, da zmorejo naprej.  

 
 
3. PREPREČEVANJE IZKLJUČENOSTI – OBVLADOVANJE NASTALE SITUACIJE NA KRAJŠI IN DALŠI ČAS  
 

• ohranjanje preostalega fizičnega in psihičnega zdravja 

• dvig samozavesti  

• ohranjanje  in vzdrževanje človeških  vrednot  ( pozameznika, družine, okolja v katerem bolnik živi in 
morebiti še dela) 

• prilagajanje na nove razmere v cilju, da nov dan prinaša več upanja za boljši jutri 

• izmenjava izkušenj, doseženih rezultatov na državni, evropski in svetovni ravni 

• primerjava rezultatov pomeni tudi  primerjavo obsega zdravstvenega varstva med državami…itd.  
 

 
4. OHRANJANJE IN VZDRŽEVANJE MENTALNE IN FIZIČNE KONDICIJE  
 

1. Vse oblike prostočasnih  dejavnosti, tudi v smislu sproščanja, premoščanja izključenosti posameznika, 
družine, svojcev… 

2. Tematska srečanja in obeleževanja pomembnih obletnic bolezni, bolnikov (dan ledvic, dan 
transplantacij, dan darovanja, dan bolnikov…itd. itd.) 

 
 
5. ZA VSE KI ZMOREJO VEČ IN SLUŽIJO KOT PRIMER OSTALIM 
 
Doseganje športnih rezultatov na različnih ravneh: lokalni, državni, regijski, evropski in svetovni ravni z 
udeležbo na mednarodnih srečanjih v okviru SEEN, IKPF, ETDSF, WTGF. 
 
 
 
A/ NA DRŽAVNI RAVNI 
 
Konkretne oblike rekreacije in gibanja, pa tudi tekmovanja,  na vseh ravneh kot so: 

• Tek na smučeh »Lov na lisjaka« 

• Rekreativni bowling. 

• Smučanje 

• Badminton 

• Atletika (tek, suvanje krogle, wortex, skok v dalj in skok v višino 

• Pohodi ( ob žici okupirane Ljubljane, pohodi po SLO,  izleti v naravo ). 

• Kolesarjenje (Barjanka, Franja)  

• Liga v petanki in pikadu. 

• Tekmovanje v plavanju. 

• Šola tenisa    

• Namizni tenis  

• Posebni programi za otroke in mladostnike/otroški tabor 



B/ NA EVROPSKI IN SVETOVNI RAVNI – evropske igre dializnih bolnikov in bolnikov s transplantiranimi organi.  

IŠD DiTra  vzpodbuja člane, da se udeležujejo v mednarodnih športnih srečanjih v organizaciji: 

•  Evropske federacije za šport transplantiranih in dializnih (ETDSF.Org). Igre vsako drugo leto, v 
programu sodeluje povprečno 26 evropskih držav)  

in pri 

• Svetovni  organizaciji za športne igre transplantiranih (WTGF.org) .  Igre vsako drugo leto, na vseh 
kontinentih sveta. V programu povprečno sodeluje   60 držav  

 
V ta namen imamo poseben program rekreacijskih aktivnosti in ter tekmovanj za kvalifikacije v vseh vrstah 
športov, v katerih se bolniki udejstvujejo.  
Naši bolniki aktivno participirajo na teh programih in dosegajo zavidljive športne rezultate, kljub temu, da 
nimajo širše finančne podpore. Zdravniška stroka vsako leto te bolnike opremi z vsemi priporočili, navodili in 
zdravstvenimi spričevali, ki so za taka tekmovanja potrebna.  
 
6. USPOSABLAJE PROSTOVOLJCEV ZA DELO S ČLANI IN SVOJCI  
 
Tečaji, seminarji, praktične vaje in razna predavanja v okviru športnih in nevladnih organizacij 
 
7. ZA OTROKE NA DIALIZI PROGRAM 3 DNEVNEGA TABORA V NARAVI  
Otroške igre in spoznavanje naravnega okolja (kako preživeti v naravi)   
 
UPORABNIKI PROGRAMA:  
bolniki, njihovi svojci in posredno ožja in širša družbena skupnost na nivoju države 
 

• število bolnikov članov   88 

• število bolnikov/ nečlani -  vključujejo se kot prostovoljci  4 

• ocenjeno število svojcev, družinskih članov / npr. štev. bolnikov vsaj še 2 ali tri člana dodatno  12 

• strokovni sodelavci   6 ( športni delavci, rekreativci, najemniki dvoran, stadionov, drugih športnih 
lokacij…itd. itd.) 

• število medicinskega oz. zdrav. sodelavcev  3 

• ocena  števila osebe, širše strokovne javnosti, ki jih dosegajo informacije o naših programih 4  npr. 
preko tiskanih medijev, tv, radio…itd. 

 
 
IZVAJALCI PROGRAMA 
 
Bolniki prostovoljci, ki premorejo nekaj več od drugih sobolnikov ( mlajši, bolj izkušeni, bolj 
izobraženi…Prednost ima  volja do življenja,  osebna energija in pozitivno prepričanje,, empatija) 
Predstavniki medicinske stroke, ki bolnike usmerjajo s priporočili, navodili, spremljanjem zdravniških izvidov 
in jim dajejo upanje, da se trud poplača . 
Strokovni delavci s področja rekreacije, športa 
Člani drugih sorodnih društev, ki imajo podobne izkušnje 
Znanci in prijatelji, podporniki 
 
 
INFORMATIVNA DEJAVNOST  
 
Urejanje spletne strani 
Urejanje fb strani in ostalih družbenih omrežij 
izdajo obvestila o spremembah zakonodaje, 
izdajo obvestila o spremembah pravic iz naslova ZZZS, 
izdajo sklepov izvršnega odbora in drugih organov društva 
izdajo biltena in/ali izdajo okrožnic  
Obveščanje o  strokovnih  člankih  zdravnikov, terapevtov, dipl. med. sester 
Vsak član dobi tiskano izdajo Statuta ob včlanitvi ali ob spremembah. 
 



 
EVALVACIJA   
Sodelovanje bolnikov na različnih javnih dogodkih ob pomembnih datumih, obletnicah 
Nastopi bolnikov, skupine, ekipe v vseh oblikah medijev /radio, tv, tiskani mediji…itd. 
Bolniki  kot  promotorji slovenskega zdravstvenega sistema. V našem primeru kot  promotorji 
transplantacijske dejavnosti, ki se ponaša z 20 obletnice včlanitve v Evropsko mrežo darovanja organov. 
Dosegamo visoke rezultate presaditev določenih organov na število prebivalcev. Sodimo v sam evropski vrh, 
tudi po zaslugi in izpostavljenosti bolnikov v javnostih. 
 
Vključevanje bolnikov pomoč pri spremembah zakonodaje s področja darovanja, načinov nadomestnega 
zdravljenja, zagotavljanja zdravstvenega varstva, zavarovanja..…itd. 
 


