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Uvod 

Letošnji uvod je lahko kronologija dvajsetih let, lahko pa 

le lep spomin na pot, ki jo je društvo prehodilo. Res 

veliko krat  ni bi bilo lahko. Od same ustanovite leta 1999 

spomladi, ko smo se z Dr. Lazarjem, prvo odločali nato 

pa zbrali pogum, da smo društvo tudi ustanovili. Koliko 

prehojenih poti , nešteto sestankov in razmišljanj kako 

priti v tej dolini do dializnega centra, ki bi olajšal poti… 

Premik se je zgodil z dobrodelnim koncertom v aprilu 

2006, kjer je širša skupnost z okolico prepoznala 

problem dializnih bolnikov iz Posočja. Zbiranje sredstev  

in prejetih donacij za opremo brez  društva najbrž ne bi 

bilo. V veselje in ponos je bilo odprtje dializnega centra 

v avgustu 2011 vsem bolnikom, ki smo se prej vozili do 

bolnišnice v Šempetru. Danes smo doma in življenje 

nam je kljub bolezni lepše in svetlejše… 

V letošnjem letu smo opravili šest programov v društvu. 

Udeležba na programih je skozi vse leta povprečna. 

Giblje se med 12 in 16 člani, žal več je glede na bolezen 

članov težko pričakovati. Med drugim smo opravili 

športno rekreativno druženje na Bovškem in izlet v 

bližnjo Benečijo. Več o tem na naslednjih straneh. 

Današnji večer je namenjen dvema temama in seveda  

obujanju spominov dvajset letne prehojene poti, tudi na 

tiste, ki jih med nami več ni. 

 

 

Predsednik 

Božidar Kanalec 
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Dušan Žorž univ. dipl. pravnik 

ZASTOPNIK PACIENTOVIH PRAVIC 

ZASTOPNIK PACIENTOVIH PRAVIC 

Prav je, da pacient pozna svoje pravice in dolžnosti, ki 
prispevajo k večji kakovosti zdravstvene oskrbe in da 
ve, kako je te pravice moč uresničevati in kako doseči 
njihovo varstvo, če so mu kot uporabniku zdravstvenih 
storitev kršene. 

Na zastopnika pacientovih pravic se pacient lahko 
obrne vedno, kadar potrebuje nasvet, pomoč ali 
zastopanje (po pooblastilu) pri uresničevanju pravic po 
Zakonu o pacientovih pravicah. Od zastopnika lahko 
pričakuje osnovne informacije, strokovno pomoč in 
konkretne usmeritve na podlagi Zakona o pacientovih 
pravicah pa tudi na področjih uveljavljanja pravic s 
področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega 
zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti. 
 
Delo svetovanja, pomoči in zastopanja zastopnika 
pacientovih pravic je brezplačno in zaupno. 
 
Pristojnosti in naloge zastopnika pacientovih pravic so 
naslednje: 

- Svetuje o vsebini pravic, načinih in možnostih 
njihovega uveljavljanja v času pred ali med 
zdravljenjem in kadar so te kršene. 

- Podaja konkretne usmeritve za uveljavljanje 
pravic po Zakonu o pacientovih pravicah in 
predlaga možne rešitve in nudi pomoč pri 
vlaganju pravnih sredstev po Zakonu o 
pacientovih pravicah. 
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- Poizveduje v zvezi z domnevnimi kršitvami pri 

izvajalcih zdravstvenih storitev (zastopnik 
domnevno kršitev posreduje v obravnavo 
izvajalcu zdravstvene storitve in mu določi rok – 
najmanj 8 dni, za pojasnila in informacije v zvezi 
s kršitvijo). 

- Ko ne gre za kršitev pravic po Zakonu o 
pacientovih pravicah, napoti pacienta na 
pristojno pravno ali fizično osebo ali na pristojni 
državni organ. 

- V okviru pacientovega pooblastila vlaga pravna 
sredstva in daje predloge, pojasnila in druge 
izjave v njegovem imenu in v njegovo korist za 
hitro in uspešno razrešitev spora (zastopnik 
mora imeti za sklenitev poravnave ali drugega 
sporazuma, umik zahteve in vpogled v 
pacientovo zdravstveno dokumentacijo 
njegovo izrecno pisno pooblastilo). 
 

Zastopnik lahko na podlagi pacientovega pooblastila 
izvajalcu predlaga način, na katerega naj se 
ugotovljena nepravilnost odpravi – doseže sporazumna 
rešitev. Obenem pa lahko predlaga povrnitev škode v 
omejeni višini, ki je bila pacientu domnevno 
povzročena. Izvajalec mora zastopniku omogočiti 
dostop do vseh podatkov, ki so potrebni za delo v zvezi 
z obravnavano zahtevo. 
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V primeru, da zastopnik oceni, da je pacientov 

zahtevek neutemeljen, ni dolžan sprejeti pooblastila za 

zastopanje, vendar mora pacienta pisno opozoriti na 

nesmotrnost postopka in ga seznaniti z morebitnimi 

drugimi možnostmi za uveljavljanje zahtevka. Kadar 

zastopnik ugotovi, da je bila zadeva že rešena na drug 

način ali če pacient iz neupravičeni razlogov ne 

sodeluje v postopku, ima pravico prekiniti nadaljnje 

aktivnosti in zadevo predhodno zaključiti. 

 

Dušan Žorž 

ZASTOPNIK PACIENTOVIH PRAVIC 

NIJZ OE Nova Gorica 

Vipavska cesta 13, Rožna dolina,  

5000 Nova Gorica 

Telefon : 050 331 508 

Elektronski naslov: dusan.zorz@nijz.si 

Uradne ure 

Ponedeljek in četrtek od 12 do 18 ure 

Sreda (dosegljiv na telefonu 050 331 508) od 

10 do 14 ure 
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Dušan Jug 

IZVEDBA KULTURNO IZOBRAŽEVALNEGA, 

DRUŽABNEGA IN REKREATIVNEGA 

PROGRAMA DRUŠTVA V LETU 2019   

Prvi celodnevni izlet smo organizirali na Bovško 25. maja 

2019. Udeležilo se ga je 13 članov društva. Ogledali smo 

si del tehniške dediščine, elektrarno Plužna, zgrajeno v 

obdobju prve elektrifikacije Bovške po prvi svetovni 

vojni. Posodobljena elektrarna deluje še danes. Stare 

naprave pa so shranjene kot muzejski eksponati. 

Ogledali smo si del krajinskega parka ob izviru potoka 

Gljun, ki zbira vode Kaninskega pogorja na zgornji Plužni 

in odteka v dolino s slapom Virje. Zajetje vode tega 

potoka    napaja majhno akumulacijsko jezerce, ki  zbira 

vodo za pogon turbine  elektrarne v dolini. Sosed Gljuna  

pa je znani slap Boka nedaleč stran, saj si delita kaninsko 

vodo. 

Z ogledom trdnjave Kluže smo se seznanili z njeno vlogo 

v zgodovini Bovške. Ta je varovala skozi stoletja prehod 

čez Predel iz Soške doline na Koroško pred Turki, 

beneško vojsko, Napoleonom in Italijani v prvi svetovni 

vojni. Služila pa tudi Nemcem za nadzor nad dolino v 

drugi vojni. Mogočna utrdba je danes  markantna 

turistična točka Bovške, s stalno razstavo  o zgodovini 

same trdnjave in vojn na Bovškem. Po kosilu v Bovcu  

smo organizirali na balinišču v športnem parku Pri črni 

ovci tekmovanje v balinanju, z bližanjem krogel v krog, 

kjer je svoje veščine pokazal vsak udeleženec izleta. 

Tekmovanje je bilo tudi zabavno, kajti odkrili smo tudi 

nove balinarske talente. Prvakinja si je zaslužila torto, s 

katero smo se posladkali vsi. V programu je bilo tudi 

tekmovanje v pikadi, za kar pa je že zmanjkalo časa.   
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Balinanje v Bovcu, foto: Dušan Jug  

Drugi enodnevni izlet smo organizirali 24. avgusta 2019 

v Tersko in Karnatsko dolino ter Zapadno Benečijo v 

pogorju grebena Stola, ki se z Breginjskega vleče proti 

zapadu do Tilmenta. Obiskali smo kraje Bardo, Zavrh, 

Viškorso, Tajpano, Subit in Črni Vrh, kjer živijo Terski in 

Beneški Slovenci. V Bardu, Tajpani in Črnem Vrhu smo si 

ogledali muzejske zbirke in se seznanili z zgodovino in 

današnjim življenjem naše manjšine za mejo.  Ti kraji so, 

kot smo ugotovili ob koncu izleta, večini udeležencev 

izleta bili nepoznani, čeprav smo si sosedje. 

Izleta se je udeležilo 14 članov in bili zadovoljni za nova 

spoznanja o krajih v Stolovem pogorju za mejo kjer živi  

in vztraja v teh težkih naravnih pogojih naša manjšina. 

Ugotovili smo, kako blizu smo si, pa vendar skoraj tujci. 

Veseli so nas bili tudi domačini, ki si želijo čim več 

obiskov iz matične domovine. 
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S tem smo zaključili v petih letih cikel izletov spoznavanja 

življenja naše manjšine v Reziji, Kanalski dolini, Terski dolini, 

Zapadni Benečiji, Nadiških dolinah, Čedadu. Na vseh smo se 

srečali z znanimi ljudmi   in se seznanili s kulturno dediščino 

ter zgodovino in sedanjimi razmerami življenja manjšine. 

 

Foto :  Marijan Lazar 

 

Foto :  Marijan Lazar 
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Dr. Gregor Mlinšek 

 

VIRI VITAMINA D IN FIZIOLOŠKA VLOGA HORMONA D 

 

Vitamin D sodi v skupino vitaminov topnih v maščobah, 

kamor prištevamo tudi vitamine A, E in K. Če upoštevamo, da 

je vitamin po definiciji snov, ki je telo ne zna ustvariti samo 

in jo mora zato nujno dobiti s hrano, ugotovimo, da vitamin 

D ne ustreza povsem temu kriteriju. Vitamin D se namreč 

zelo učinkovito tvori v koži, tudi če je ta soncu izpostavljena 

le krajši čas. Ker je izpostavljenost soncu pogosto 

nezadostna, mnogim ljudem vitamina D primanjkuje. 

Zakaj vitaminu D rečemo vitamin?   Vitamine so v preteklem 

stoletju tako poimenovali, ker so menili, da gre za snovi, ki so 

nujne za življenje (vita) in da gre strukturno za amine. 

Kasneje so ugotovili, da vitamin D kemijsko ni amin, temveč 

ima steroidno strukturo. Razen tega so ugotovili, da ga zna 

telo v ustreznih pogojih proizvesti samo.  

Kateri so viri vitamina D? Glavni vir vitamina D je koža, ki je 

izpostavljena soncu. Za sintezo vitamina D so nujni 

ultravijolični žarki tipa B (UVB), ki imajo ravno pravo valovno 

dolžino (280-315 nm) oziroma energijo, da prodrejo do 

kožne plasti na meji med povrhnjico in globljimi sloji kože 

(usnjico). Tam UVB žarki stimulirajo celice keratinocite, da iz 

molekul predhodnic ustvarijo holekalciferol, kar je strokovno 

ime za vitamin D.  
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Holekalciferol se nato v dveh korakih pretvori v hormon D, ki 

ima aktivno fiziološko vlogo. Nastanek vitamina D stimulirajo 

tudi UVB žarki s katerimi telo obsevajo v solariih, vendar to 

ni priporočljiv način pridobivanja vitamina D. Vitamin D se v 

določeni količini nahaja tudi v nekaterih živilih, druga živila 

pa so z vitaminom D obogatena, ker jim ga dodajo v procesu 

priprave. Vitamin D je na voljo tudi v prehranskih dopolnilih 

in zdravilih, kjer je njegova količina navedena na embalaži.  

Kaj vpliva na učinkovitost sinteze vitamina D v koži? Na 

sintezo vplivajo številni dejavniki, kot je barva kože, čas v 

dnevu ko je koža izpostavljena soncu, zemljepisna širina, 

letni čas, debelina ozonske plasti, zaščitne kreme in 

nenazadnje kulturne navade. Najučinkoviteje sintetizira 

vitamin D svetlopolta koža. Temna koža namreč v povrhnjici 

vsebuje več pigmenta melanina, ki ima zaščitno vlogo in vpije 

UVB žarke, tako da ti ne prispejo do keratinocitov, ki tvorijo 

vitamin D. Na severni polobli imajo sončni žarki v krajih, ki 

ležijo severneje od 42. zemeljskega vzporednika v zimskem 

obdobju prešibko jakost in učinek UVB na kožo je 

nezadosten. Najugodnejši čas za tvorbo vitamina D je nekako 

med 11. in 15. uro, to je čas, ko je sonce najmočnejše. 

Intenzivnejše sončenje v tem času je absolutno odsvetovano, 

medtem ko je kratkotrajna izpostavitev soncu za približno 

10-15 minut dnevno priporočljiva. 
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Že v tako kratkem času koža ustvari več vitamina D kot bi ga 

zaužili s prehrano v več dneh. Zanimivo je, da je pomanjkanja 

vitamina D veliko pri ženskah v arabskem svetu, kjer je sonca 

sicer na pretek, kulturne navade (pokrivanje s črnimi oblačili) 

pa preprečujejo izkoriščanje sonca za tvorbo vitamina D. 

Pomemben vzrok za nezadostno količino vitamina D je tudi 

uporaba zaščitnih krem z visokim zaščitnim faktorjem. Višji 

kot je faktor, bolj je koža zaščitena pred UV žarki in slabše je 

učinkovita pri sintezi vitamina D.  Zakaj solarij kot način 

pridobivanja vitamina D odsvetujemo? Medtem, ko je v 

sončnem spektru količina UVB žarkov primerljiva količini UVA 

žarkov, je v spektrih, ki jih oddajajo UV luči v solarijih veliko 

več UVA kot UVB žarkov, obojih pa več kot v naravnem 

sončnem spektru. UVB žarki so razen za produkcijo vitamina 

D odgovorni tudi za aktivacijo melanocitov in tvorbo 

pigmenta, v preveliki meri pa za opeklino kože in nastanek 

kožnega raka. UVA žarki imajo višjo energijo kot UVB žarki in 

prodirajo globlje v kožo kot UVB žarki. UVA žarki so 

odgovorni za (prezgodnje) staranje kože, kožne gube, 

razbarvanje kože, zaradi značilnosti UV spektra solarijskih 

luči pa tudi za kožnega raka. Katera hrana je bogata z 

vitaminom D? Hrane, ki bi bila resnično bogata z vitaminom 

D in bi omogočala primerljiv vnos vitamina D tistemu, ki ga 

ustvari koža, ni. Nekaj vitamina se nahaja v mesu, ribah in 

jajcih, ostalega najdemo v živilih, ki so z vitaminom D 

obogatena (mleko, jogurti, sokovi, müsli in drugo). 
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Da bi zaužili toliko vitamina D kot ga zaužijemo s štrimi 

kapljicami Plivita D3 (800 IE), bi morali zaužiti več kot pol 

kilograma lososa ali 1,5 kilograma tune, več kot 20 jajc ali 

približno 40 litrov mleka. Zato je pomembna skrb za ustrezno 

izpostavljanju soncu ali redno uživanje hrane obogatene z 

vitaminom D oziroma prehranskih dodatkov, ki ga vsebujejo.  

Ali se vitamin D nahaja v vegetarijanski in veganski hrani? 

Da, vendar v omejenem obsegu. Poleg vitamina D3 

(holekalciferol) poznamo tudi vitamin D2 (ergokalciferol), ki 

ga pod vplivom UV svetlobe ustvarijo glive kvasovke (z UV 

svetlobo obsevan kvas) in nekatere gobe. Sicer pa so tudi 

veganska živila obogatena z vitaminom D.  

Kakšna je pot od vitamina D do hormona D? Vitamin D 

(holekalciferol), ki ga ustvari koža ali ki ga zaužijemo s hrano 

(holekalciferol ali ergokalciferol), se v telesu pod vplivom 

encimov aktivira v dveh korakih, pri čemer nastane hormon 

D. Prvi korak opravi encim 25-hidroksilaza v jetrih, ki na 

mesto 25 v steroidnem obroču holekalciferola pripne 

hidroksilno skupino, s čimer nastane 25-hidroksi-vitamin D3, 

kar je polaktivna oblika vitamina. Drugi korak opravi encim 1-

hidroksilaza v ledvicah, ki na mesto 1 doda še eno hidroksilno 

skupino. Tako nastane 1,25-dihidroksi-vitamin D3 imenovan 

tudi kalcitriol oziroma hormon D.  
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Kakšna je željena koncentracija vitamina D v krvi? Ko med 

seboj primerjamo koncentracije določene v različnih 

laboratorijih, moramo biti pozorni na enote. Nekateri 

laboratoriji namreč označujejo koncentracije v nmol/L, drugi 

pa v ng/mL. Čeprav obstajajo različni pogledi na to, kdaj je 

vitamina D v telesu premalo (pomanjkanje oziroma 

nezadostnost) ali preveč, vseeno obstaja soglasje, da je 

koncentracija zadostna, če se nahaja v območju 75 do 125 

nmol/L.   

Kakšna je fiziološka vloga hormona D? Hormon D se po 

vstopu v celico sprva veže na receptor vitamina D, tako 

nastali kompleks vstopi v celično jedro, kjer aktivira različne 

gene. Hormon D aktivira približno 100 različnih genov in s 

tem vpliva na številne fiziološke procese v raznih tkivih in 

organih. Hormon D zmanjšuje sintezo parathormona, ki 

prične naraščati, če koncentracija vitamina D3 upade pod 75 

nmol/L.  S tem zavira kostno resorpcijo. Razen tega hormon 

D poveča absorpcijo kalcija v prebavilih. .  Z zagotavljanjem 

zadostne količine serumskega kalcija preprečuje kostno 

resorpcijo, poveča kostno gostoto in posledično prepreči 

razvoj ali napredovanje osteoporoze in nastanek kostnih 

zlomov. Glede na to, da so najprej ugotovili pomen vitamina 

D na metabolizem kosti, pogosto vitamin D povezujemo 

predvsem z zdravjem kosti. A ugotovili so tudi druge učinke 

vitamina D.  
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A ugotovili so tudi druge učinke vitamina D. Pomemben je na 

primer pri mišičnem metabolizmu, saj tudi mišične celice 

vsebujejo receptor vitamina D. Zadostna koncentracija 

vitamina D je v povezavi z boljšo fizično zmogljivostjo. 

Povečuje se število raziskav, ki kažejo na to, da je 

pomanjkanje vitamina D (pod 50 nmol/L) v povezavi z večjim 

tveganjem za srčno-žilne bolezni, kot so srčni infarkt, 

možganska kap, kongestivno srčno popuščanje, periferna 

arterijska bolezen in visok krvni tlak. Ugotavljajo tudi pomen 

vitamina D pri preprečevanju avtoimunih bolezni, kot so 

multipla skleroza, sladkorna bolezen tipa I in pri 

preprečevanju raka. 

Katere oblike vitamina D so nam na voljo v obliki 

farmacevtskih pripravkov? Na voljo je vitamin D3 

(holekalciferol) v kapljicah Plivit D3 in Oleovit, 1-hidroksi-

vitamin D3 (alfakalcidiol) v kapsulah Alpha D3, 1,25-

dihidroksi-vitamin D3 (kalcitriol = hormon D) v kapsulah 

Rocaltrol. Obstaja tudi umetna, sintetska oblika hormona D 

(parikalcitol) v kapsulah Zemplar. Kapljice vitamina D lahko 

jemljemo za zdravljenje ali tudi preventivo, medtem ko se 

polaktivne in aktivne oblike vitamina D (Alpha D3, Rocaltrol 

in Zemplar) uporablja le v terapevtske namene. Opozoriti 

velja, da ena kapljica Plivita D3 ne vsebuje enake količine 

vitamina D3 kot 1 kapljica Oleovita. Kapljice Plivita imajo 

vodno osnovo, medtem ko imajo kapljice Oleovita maščobno 

osnovo, zaradi česar se velikost kapljic razlikuje.  
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V enem mililitru Plivita je 20 kapljic, medtem ko je v enem 

mililitru Oleovita 36 kapljic. 1 kapljica Plivita vsebuje 200 

enot vitamina D3, kapljica Oleovita pa 400 enot. Povedano 

drugače, 800 enot vitamina D3 se nahaja v 4 kapljicah Plivita 

D3 oziroma v 2 kapljicah Oleovita.  

Kdaj pomisliti na pomanjkanje vitamina D? Dejavnik 

tveganja za nizko koncentracijo vitamina D v krvi je temnejša 

polt, premajhna izpostavitev soncu, debelost, malabsorpcija 

in višja starost. Na pomanjkanje vitamina D je smiselno 

pomisliti tudi kadar opažamo pogoste okužbe, kronično 

utrujenost, kronično bolečino v križu, depresijo, slabo 

celjenje ran, izgubo kostne mase, izgubo las (alopecia areata) 

in mišične bolečine. 

Kako naj ukrepam pri sebi? Čeprav obstaja vse več dokazov 

o povezavi med koncentracijo vitamina D in raznimi 

patološkimi stanji oziroma boleznimi, ostaja odprto 

vprašanje, če terapevtski dvig koncentracije vitamina D 

preprečuje bolezni srca, avtoimune bolezni, raka in druge 

bolezni. Ne glede na to je zaenkrat najbolj smiseln ukrep skrb 

za vzdrževanje koncentracije vitamina D v območju 75 – 125 

nmol/L, kar je možno določiti iz vzorca krvi odvzetega v 

dializnem centru oziroma v nefrološki ambulanti 1-2 x letno. 

 

Dr. Gregor Mlinšek 
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Marijan Lazar dr. med. 

20 LET DRUŠTVA LEDVIČNIH BOLNIKOV POSOČJA 

Kaj je res ? Že 20 let društva s pomočjo katerega smo 

uspeli postaviti dializni center Kobarid in kaj je bilo pred 

tem ? 

Od 30 do 90 km dolge, neprijetne vožnje v regijsko 

bolnišnico: poleti in pozimi - v mučni poletni vročini in 

rezkem mrazu in zasneženih cestah. Ni bilo izjem, s 

svojo kalvarijo so plačevali zlasti pacienti s pridodanimi 

drugimi obolenji in številni starostniki. In v tem in takem 

času se je rodila ideja, ki je bila zelo nezaželeno 

nezakonsko dete. Pa ni važno ! 

Bolj je pomembno, da je zamisel do zorela, se uresničila 

in živi. Po  dvajsetih letih letih jo poizkušajo posnemati 

tudi nekatere druge regije v Sloveniji. 

Konec koncev ne gre samo za DIALIZO: spremljajo jo še 

druge, za ljudi zelo pomembne in potrebne dejavnosti, 

kot so: internistična, revmatološka in ultrazvočna 

ambulanta. Vse v korist in olajšanje ljudem, ki jih 

potrebujejo. Tu pa dobi mesto tudi nova želja: 

Po 20-ih letih je že dozorel čas, ko bi v POSOČJU lahko 

podprli in si prizadevali za odprtje novih zdravstvenih 

storitev: 

- ZDRAVSTVENEGA TURIZMA in 

- ureditev ZDRAVILIŠKEGA CENTRA. 

Imamo čudovite naravne danosti, dajmo jih izkoristiti, 

v dobro vseh nas in zlasti prihajajočih mladih generacij. 

Kjer je volja, tam je pot. 
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Dializni center Kobarid bo v prihodnje opremljen z  

dializnimi aparati nove generacije 5008S CorDiax  Fresenius. 

Društvo se ob tej priliki zahvaljuje celotnemu osebju 

Dializnega centra v Kobaridu, za njihov požrtvovalni trud in 

pomoč v  društvu. 

Predavanje omogočila : 
 

 Dializni center Kobarid 
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20 let delovanja 

Društvo ledvičnih bolnikov 

Posočja 

 

[Vaš vir citirajte tukaj.] 

 

Programe DLB Posočja v letu 2019  sofinancirajo: 

             

 

 


