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SPOROČILO ZA JAVNOST 
 
V organizaciji Društva diabetikov Velenje in pod okriljem Zveze društev diabetikov Slovenije 
je danes v parku Term Topolšica in bližnji okolici potekalo 19. športno – rekreativno srečanje 
diabetikov Slovenije. Na tej tradicionalni prireditvi se je zbralo več kot 1200 članov iz 41 
društev. Diabetiki iz Šaleške doline so se organizacije takšnega srečanja po letu 2005 lotili 
že drugič. Srečanja sta se poleg članov društev udeležila tudi župana Šoštanja in Šmartnega 
ob Paki, predsednik države Borut Pahor pa je zaradi zasedenosti svoj prihod moral žal 
odpovedati.  
Po otvoritvi in nagovorih so se diabetiki pomerili v štirih športnih panogah in sicer balinanju, 
odbojki, pikadu in ruskem kegljanju. Tisti malo manj športno naravnani, pa fizično še vedno 
zelo aktivni so izbirali med dvema različno zahtevnima pohodoma v res prekrasnem 
naravnem okolju Topolšice. V bližnjem domu za varstvo odraslih Zimzelen je bil organiziran 
ogled delovanja doma in predavanje dr. Rajka Golobineka na temo »Prebavni trakt«, v 
Hotelu Vesna pa je bila predstavljena terapija imenovana »joga smeha«. Zdaj v Sloveniji že 
kar dobro znana potujoča predstavitev »Senzorium bolečine« je bila tokrat na ogled in 
preizkus udeležencem srečanja v prostorih Term Topolšica.  
V okviru tega vsako leto največjega vseslovenskega srečanja diabetikov je v organizaciji 
Zveze društev diabetikov Slovenije in koordinacijske skupine za izvajanje Nacionalnega 
programa za obvladovanje sladkorne bolezni pri Ministrstvu za zdravje potekala tudi tiskovna 
konferenca na temo: Kaj referenčne ambulante pomenijo za oskrbo bolnikov s sladkorno 
boleznijo? Tiskovno konferenco je vodila predsednica Diabetološkega združenja Slovenije 
dr. Jelka Zaletel, sodelovali pa so tudi Peter Miklavčič (predsednik Zveze društev diabetikov 
Slovenije), Romana Praprotnik (predsednica Društva diabetikov Velenje), dr. Eva Cedilnik 
Gorup (zdravnica v referenčni ambulanti družinske medicine) in Tatjana Lekšan (diplomirana 
medicinska sestra). Skupna ugotovitev je bila, da referenčne ambulante po začetnih težavah 
sedaj že dobivajo svoje pravo mesto in da so učinki takšnega pristopa pri bolnikih z 
diabetesom že opazni.  
V zgodnjih popoldanskih urah so se udeleženci zbrali še na družabnem srečanju, kjer so 
najprej razglasili rezultate športnih srečanj, podelili zahvale društvom za aktivno udeležbo na 
srečanju in predali prehodno zastavo organizatorju naslednjega srečanja Društvu diabetikov 
Kočevje.  
Srečanje je na veliko zadovoljstvo udeležencev zelo dobro uspelo in na koncu smo slišali že 
ustaljeni pozdrav ob slovesu: Se vidimo spet naslednje leto! 
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