LETNO POROČILO O DELU DRUŠTVA ZA FIBROMIALGIJO V LETU 2020
Leto 2020 je bilo za delovanje Društva zelo naporno leto. Zaznamovala ga je
epidemija COVID-19 in menjave v vodstvu Društva. Nekatere skupine za samopomoč
so ostale brez vodij, zamenjali so se vodje v skupini Celje, Ljubljana in Zasavje.
Skupina Novo mesto pa v letu 2020 sploh ni delovala, ker je ostala brez vodje.
Kljub zgoraj navedenemu smo tako na nacionalni ravni, kot na ravni skupin za
samopomoč poskusili slediti osnovnemu poslanstvu z naslednjimi aktivnostmi:
VZAJEMNA POMOČ članov, medsebojna podpora in izmenjava izkušenj
IZOBRAŽEVANJE bolnikov in svojcev, organiziranje strokovnih predavanj in delavnic
Izdajanje PUBLIKACIJ in drugih informacij za člane in zainteresirano javnost
SVETOVANJE bolnikom, svojcem in zainteresirani javnosti
ZDRAVLJENJE, posredovanje različnih terapevtskih ponudb
SODELOVANJE Z MEDICINSKO STROKO
UVELJAVLJANJE SOCIALNOVARSTVENIH PRAVIC in boj za popolno PRIZNANJE
BOLEZNI
DRUŽABNA SREČANJA - organiziranje prireditev in drugih dejavnosti za bolnike in
svojce
REKREACIJA - podpiranje regijskih programov za samopomoč
OZAVEŠČANJE laične in strokovne javnosti, sodelovanje z mediji, javne predstavitve
in drugi načini delovanja v javnem interesu
RAZISKOVANJE - sodelovanje v raziskovalnih projektih
SODELOVANJE s podobnimi društvi doma in v tujini
MEDNARODNO delovanje
Pomembni dogodki na nacionalni ravni:
V februarju 2020 smo se udeležili nadaljevalnega sestanka na Ministrstvu za zdravje
za vzpostavitev krovne organizacije Zveze združenj pacientov skupaj še z 13 drugimi
nevladnimi organizacijami. Sodelovala sta nizozemska strokovnjaka Wienke Boerma
in Dolf de Boer iz Inštituta NIVEL, ki sta imela uvodno predstavitev. Prisotne sta
seznanila, da v drugih evropskih državah podobne krovne organizacije že obstajajo in
delujejo. Zaradi epidemije so bile potem aktivnosti na tem področju ustavljene. Več o
tem v poročilu o delu SS.
V februarju smo se prijavili na razpis Zavoda za zdravstveno varstvo Slovenije za
Skupinsko obnovitveno rehabilitacijo v naravnem zdravilišču za bolnike s sindromom
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fibromialgije. To smo storili prvič in upali, da nam bo uspelo, vendar nam je ZZZS vlogo
zavrnil z utemeljitvijo, da sindrom fibromialgije ni bolezensko stanje, ki je v 50. in 51.
členu Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja opredeljeno kot pravica do
skupinske obvnovitvene rehabilitacije.
V februarju smo izdali tudi novo publikacijo ALI POZNAMO SINDROM
FIBROMIALGIJE – vodnik za strokovno in laično javnost, ki je bila razdeljena članom
in je v pomoč tudi zdravnikom – revmatologom, predvsem v Splošni bolnici Celje in
UKC Ljubljana - Klinični oddelek za revmatologijo.
V juniju 2020 smo se odzvali na prošnjo URI Soča, kjer zaradi epidemije niso mogli
več izvajati programa rehabilitacije za bolnike s kronično bolečino v živo. S pomočjo
donatorja smo kupili ustrezne elektronske naprave in jih podarili URI Soča. Te naprave
je uporabljalo tudi nekaj članov našega Društva.
Ministrstvo za zdravje nas je tudi v juliju povabilo na sestanek, kjer smo se s
strokovnjaki URI Soča in drugimi strokovnjaki, tudi iz drugih ministrstev, pogovarjali o
ureditvi nedograjenega objekta v Osilnici, ki naj bi služil za dodatno rehabilitacijo
bolnikov s kronično bolečino po zaključenem programu na URI Soča. Zadovoljni smo
predvsem zato, ne glede na to kaj bo s tem projektom, da je MZ prepoznalo naše
Društvo kot partnerja in predstavnika bolnikov s sindromom fibromialgije, za kar se je
Društvo dolgo časa prizadevalo. Upamo, da bo po končani epidemiji to tudi v bodoče
priložnost, da se kaj premakne tudi na področju priznavanja naše bolezni, ki potrebuje
tudi vključitev v zakonsko regulativo. Tu je sodelovanje z MZ neobhodno potrebno.
Septembra je 196 članov Društva sodelovalo v raziskavi o samozdravljenju s
kanabinoidi pri bolnikih s fibromialgijo. Izvajalec je bil Dušan Stopar v okviru
magistrskega dela na področju integrativnih zdravstvenih ved na univerzi Alma Mater
Europaea pod vodstvom mentorjev doc. dr. Tanje Bagar in as. Željka Perdija, dr. med.
in ob podpori mednarodnega inštituta za kanabinoide ICANNA na podlagi priporočila
predsednice SS, ki je pregledala načrt raziskave, ki se izkazal kot primeren in v skladu
z dobro klinično prakso. Nekaj rezultatov raziskave je avtor objavil na svojem facebook
profilu. Zaprosili smo ga, jih posreduje tudi nam.
Predsednica SS se je udeležila tudi virtualnega kongresa v Berlinu z naslovom »Drugi
mednarodni virtualni kongres o protislovjih fibromialgije« (angleški naslov »The 2 nd
International Virtual Congress on Controversies in Fibromyalgia. Poročilo kongresu bo
predstavljeno na spletni strani Društva.
V organizaciji Društva je bilo izvedeno zdraviliško zdravljene in sicer v Dolenjskih
toplicah in v Strunjanu.
V sodelovanje Strokovnega sveta in vodij skupin za samopomoč so bile v medijih (TV,
Radio, tiskani mediji, facebook skupina itd.) objavljeni številni prispevki o bolezni. S
tem smo širšo javnost seznanili z našimi težavami. Upamo, da je bil naš glas slišan
tudi v strokovni javnosti. Seznam javnih objav si lahko ogledate na društveni spletni
strani.
Delovanje skupin za samopomoč:
Poročila o delu skupin za samopomoč so sestavni del tega poročila. Vsi, ki vodijo
posamezne skupine so si prizadevali, da bi kljub omejitvam delovali čimbolj normalno.
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V času, ko je bilo to mogoče, so potekala redna mesečna srečanja, izvajali smo
strokovne delavnice, predavanja, hidroterapije, kreativne delavnice in družabna
srečanja. Posebej smo se trudili, da smo izkoristili tudi poletne mesece, ko aktivnosti
običajno ne potekajo.
Kjer je bilo možno, so bile organizirane tudi stojnice v okviru dogodkov na regionalni
ravni.
V jesenskem času smo zaradi poslabšanja epidemioloških razmer prešli na delovanje
preko spleta. (aplikacija ZOOM.) Ta način se je že kar dobro uveljavil in vsakokrat nas
je več, ki sodelujemo med seboj na ta način. Ta način uporabljamo tudi za organizacijo
sestankov.
Posebej velja omeniti samoorganizacijo članov pri izvedbi redne jutranje telovadbe, ki
poteka vsako jutro ob 8.30. tudi preko spleta.
Ostale aktivnosti:
Vse leto je potekalo individualno svetovanje članic po telefonu, predsednica SS je po
elektronski pošti odgovorila na 10 strokovni vprašanj članov, svetovanje je potekalo
tudi preko spletnega foruma Med.Over.Net.
Aktivno deluje facebook skupina, informacije so na voljo tudi na spletni strani Društva.
V letu 2020 je imel UO 2 redni, 1 izredno in 4 korespondenčne seje. V juniju smo v
predahu med obema valoma epidemije izvedli redni Zbor članov, konstituirala sta se
NO in ČR.
Zaključek:
Kljub velikim težavam ocenjujemo, da smo delovali uspešno. V letu 2020 smo pridobili
108 novih aktivnih članov.
Ljubljana, 5.3.2021

Pripravila: Kristina Nose

Vodja UO
Darja Brečko
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