
   

    
 
 »Ledvice se starajo skupaj z vami« 
 
 
Letošnji svetovni dan ledvic poteka pod sloganom »Ledvice se starajo skupaj z vami«, s 
čimer želimo opozoriti na okvaro ledvic pri starejših. Podobno kot pri najpogostejših kroničnih 
nenalezljivih boleznih tudi kronične ledvične bolezni bolniki ne občutijo, saj nič ne boli. Med 
zgodnjimi znaki te bolezni sta predvsem povišan krvni tlak in beljakovine v seču, ki hkrati 
opozarjata tudi na povečano tveganje za obolelost srca in ožilja. Z zgodnjim odkrivanjem 
kronične ledvične bolezni in pravočasnim zdravljenjem lahko upočasnimo njen potek.  
 
Svetovni dan ledvic je namenjen ozaveščanju ljudi o pomenu delovanja ledvic, kronični 
ledvični bolezni in njenem zgodnjem odkrivanju ter preprečevanju. Na pobudo Mednarodne 
zveze za nefrologijo in Mednarodne zveze za ledvične bolezni ga obeležujemo vsak drugi 
četrtek v marcu, letos je to 13. marec. 
 
Tudi letos ob svetovnem dnevu ledvic aktivnosti v Sloveniji organizirata Zveza društev 
ledvičnih bolnikov Slovenije in Slovensko nefrološko društvo. Prostovoljci društev ledvičnih 
bolnikov bodo skupaj z dijaki srednjih zdravstvenih šol, študenti medicine, visokih 
zdravstvenih šol in zdravstvenim osebjem v krajih po vsej Sloveniji delili informativna gradiva, 
kjer bodo obiskovalci med drugim lahko preverili svoje znanje o delovanju ledvic, ocenili 
tveganje za razvoj kronične ledvične bolezni, si izmerili krvni tlak in sladkor v krvi. Tudi letos 
pobudniki akcije ob podpori številnih zdravstvenih ustanov in družbe Roche organizirajo 
brezplačno merjenje prisotnosti beljakovin v seču, ki bo potekalo v številnih zdravstvenih 
zavodih in bolnišnicah po vsej Sloveniji. 
 
Seznam informativnih točk, ki jih ob letošnjem svetovnem dnevu ledvic organizirajo društva 
ledvičnih bolnikov po Sloveniji, in seznam laboratorijev, ki bodo izvajali brezplačne teste, sta 
objavljena v nadaljevanju. Seznama sproti dopolnjujemo s svežimi informacijami. 
 
 
Seznam informativnih točk društev ledvičnih bolnikov po Sloveniji ob Svetovnem 
dnevu ledvic - 13. marec 2014: 
 
 Celje: Mercator center Celje med 10:00 – 16:00 
 Celje: City Center med 9:00 – 16:00 
 Sevnica: Mercator Market med 10:00 – 16:00 
 Mozirje: TUŠ Supermarket med 10:00 – 16.00 
 Koper: Mercator Hipermarket in Planet TUŠ med 10:00 – 15:00  



   

 Maribor: Planet TUŠ Maribor med 9:00 – 16:00  
 Murska Sobota: BTC Murska Sobota med 10:00 – 16:00 
 Ptuj: Qlandija Ptuj od 9:00 – 16:00 
 Nova Gorica: NC Supernova med  9:30 – 17:00 
 Sežana: Spar med 9:00 – 16:00 
 Kisovec: Mercator Supermarket Kisovec med 9:00 – 16:00 
 Hrastnik: Spar med 9:00 – 16:00 

 
Seznam ZD in ZVC z informativnimi točkami - 13. Marec 2014: 
 
ZD Lenart od 8:00 do 12:00  
ZD Izola v prvem nadstropju od 9:00 do 12:00    
ZD Ravne v avli med laboratorijem in rentgenom od 9:00 do 13:00    
ZD Ljubljana Center v avli od  8:00 do 11:00  
ZD Slovenj Gradec medetažni prostor, glavni prehod v vse ambualnte od 9:00 in 13:00 
ZD Velenje 
ZD Ravne na Koroškem 
ZD Adolfa Drolca Maribor, 2. nadstropje, v prostorih laboratorija od 10:00 do 13:00  
ZD Celje od 8:00 do 12:00    
ZD Idrija v avli od 9:00 do 12:00     
ZD Kranj v avli od 8:30 do 13:00    
ZD Žalec v čakalnici dežurne ambulante od 8:00 do 12:00   
ZD Tržič, 2. nadstropje – avla, od 10:00 do 13:00    
ZD Šentjur v avli od 8:00 do 12:00     
ZD Logatec  
ZD Bled od 11:00 do 14:00 in od 16:00 do 18:00   
 
ZD Kočevje - 11. marec 2014  - v diabetološki ambulanti od 8:00 do 12:00  
 
 
Seznam bolnic z informativnimi točkami 13. marec 2014: 
 
UKC Ljubljana - avla,  
UKC Ljubljana – Poliklinika 
UKC Maribor - avla internega odd. med 9:00 – 16:00 
UKC Maribor - avla kirurgije med 9:00 – 16:00 
Splošna bolnišnica Celje med 10:00 – 16:00 
Splošna bolnišnica Izola med 10:00 – 15:00 
Splošna bolnišnica Murska Sobota, pred spec. ambulantami med 10:00 – 13:00 
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec med 8:30 – 12.00  
Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca, Poliklinika med 8:00 – 13:00 
Splošna bolnišnica Novo mesto, kirurška stavba - hodnik pred dializo in interna stavba – 
vhod v pritličje  
 
 
 



   

 
 
 
Seznam laboratorijev, ki bodo izvajali brezplačne teste na beljakovine v seču - 13. 
marec 2014: 
 
UKC Ljubljana, Poliklinika, laboratorij v 1. nadstropju, od 9:00 – 14:30 
 
Drugi dogodki ob SDL – 13. marec 2014: 
 

 Univerza na Primorskem – okrogla miza 
 SB Novo Mesto – dan odprtih vrat: voden ogled dialize 

 
 
Na brezplačne teste še posebej vabimo ljudi, ki sodijo v eno od skupin, za katere velja večje 
tveganje za nastanek kronične ledvične bolezni: 
 

 bolniki s sladkorno boleznijo 
 bolniki s povišanim krvnim tlakom (arterijsko hipertenzijo), 
 bolniki z boleznijo srca ali ožilja, 
 ljudje, katerih svojci imajo kronično ledvično bolezen, 
 starejši od 50 let 
 kadilci in 
 ljudje s prekomerno težo. 

Kontaktna oseba: Alenka Brecelj, Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije 
(a.brecelj@zveza-dlbs.si). 
 
 
Zloženka o kronični ledvični bolezni (povezava)  
Zloženka o presaditvi ledvice (povezava) 


