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Alergija
na oreščke
in arašide
Šola astme
za otroke z astmo
in njihove starše
Onesnaženost
zraka in vpliv
na zdravje

Glasilo Društva pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije

Vsako leto se ponavlja,
ista zgodba spet in spet,
ko prihaja novo leto,
si želimo boljši svet …

Tajništvo
Uradne ure vsak torek in četrtek od 9. do 13. ure
Odprti telefon
Na vaša vprašanja odgovarja VMS vsak torek od 11. do 13. ure.
Telefon: 01 427 44 44
Faks: 01 427 44 43
E-naslov: dpbs@siol.net
Splet: www.dpbs.si

Težave ob alergiji in intoleranci pozimi
Alergija na oreščke in arašide
Komu škodi gluten?
Zakaj bi telovadil, če ob tem težje diham?
Protituberkulozni dispanzerji v Sloveniji
Šola astme za otroke z astmo in njihove starše
Onesnaženost zraka in vpliv na zdravje
Razpis sedemnajstega državnega tekmovanja
Zdrav dih za navdih
21. srečanje članov DPABS v Dolenjskih Toplicah
Intervju s prof. dr. Emo Mušič
Barbari Latković v spomin
Četrti društveni rehabilitacijski oddih v Strunjanu
80 let protituberkuloznega dispanzerja v Murski Soboti
Dogajanje v DPABS od 10. junija do 30. novembra 2015
Predstavitev avtoric in avtorjev strokovnih prispevkov
Urnik dihalne vodbe 2015/2016
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Letošnje leto je bilo v
vseh pogledih nekaj
posebnega. Spominjali se
ga bomo predvsem po
vročem in toplem poletju
ter čudoviti jeseni,
kakršne nismo bili deležni že dolgo. Leto je potekalo
dokaj mirno, z lepimi spomini, med drugim tudi na naše
druženje v Dolenjskih Toplicah. Žal pa so svetovni
dogodki nam neznane ideologije nekaterih skrajnežev
ob koncu leta v naših srcih pustili tudi kanček žalosti in
skrbi.
Seveda se nekateri slabi dogodki nikdar ne pozabijo, ki
se prav gotovo ne smejo popolnoma izbrisati iz naši src,
vendar pa morata pozitivna volja in vera po boljšem
vedno prevladati.
Želim si, da bi se naši člani spominjali samo tega, kar
smo za skupino naredili dobrega. Ponosni smo, da smo
vsaj nekaterim bolnikom izboljšali kakovost življenja in
da smo sočlanom pomagali po najboljših močeh. Veseli
nas, da lahko znanje in izkušnje prenašamo na druge,
predvsem na mlajšo generacijo, ki nam zadovoljivo
sledi. Naša skrb mora biti usmerjena tudi k njej. Prav
najmlajši so namreč vedno bolj izpostavljeni slabemu
ozračju, kajenju in številnim pastem, ki na nas prežijo
povsod in vsak dan. Veseli nas, da društvo prejema
vedno več prošenj iz šol in vrtcev za nasvete naših
strokovnjakov, da bi jih ti ozaveščali in nasvetovali
glede alergij ter bolezenskih zapletov, ki so čedalje
pogostejši in vedno bolj grozeči. Vsako leto
organiziramo več delavnic za pljučne bolnike, zato se v
tem sporočilu iskreno zahvaljujem vsem izvajalcem in
seveda podpornikom, ki nam pomagajo pri njihovi
izvedbi. To je naše poslanstvo, veselimo se izzivov, kajti
vsi v društvu resnično delamo z veseljem in s ponosom.
Dragi člani, predbožični in prednovoletni čas ni samo
čas spominov in načrtovanja prihodnosti. To je čas za
veselje in predvsem sproščene urice v krogu najdražjih.
Želim vam veliko veselja v decembrskem času, ki je pred
vrati, ter mirne in vesele božične praznike.
Srečno, predvsem pa zdravo novo leto 2016 vam želim!
Mirko Triller

