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Manj znani alergeni

Dišave v vdihanem zraku

Težko dihanje - dispneja

Klimatska naprava za alergijskega bolnika:  da ali ne?

Alergijski nahod pri otrocih

Srbeča koža pri otrocih

Stare razvade, nove razvade

Podelitev priznanj za 15. mladinsko tekmovanje

Dobitniki trstik za leto 2014

Predstavitev  izdelkov nagrajencev

20. srečanje članov DPABS

Kaj se je dogajalo v DPABS od aprila do julija 2014 
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Dihalna vadba v Lučah

Zgodbe članov

Kuhinja za alergijske in kronične pljučne bolnike
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Drage sočlanice in sočlani društva, 

Leto je tako hitro naokoli. 
Komaj smo zbrali vtise z 
našega druženja v Zrečah 
in na Rogli, in že smo 
sredi priprav za novo 
srečanje, ki bo tokrat 
na lokaciji, ki smo si jo 
vsi že tako dolgo želeli. 
Letos gremo na morje! 
Natančneje na Debeli 
rtič. Primorci so poznani 
kot veseli, zabavni in 
zelo gostoljubni ljudje. 
Gotovo nas ne bodo pustili ravnodušnih. Letošnje 
srečanje je še posebej pomembno, saj bomo volili 
predsednika, izvršilni odbor in nadzorni odbor 
našega Društva za mandatno obdobje 2014 do 
2018.
Osredna tema tokratnega glasila je kajenje oziroma 
nekajenje – problem in izziv, pred katerega je 
postavljen marsikateri pljučni bolnik. Biti nekadilec 
je bila tudi tema letošnjega, že 15. državnega 
tekmovanja mladih, ki se je maja zaključilo na 
Srednji zdravstveni šoli s podelitvijo priznanj za 
najboljše izdelke, ki smo jim v glasilu namenili 
posebno pozornost.  Z organizacijo tekmovanj naše 
Društvo pomembno prispeva k ozaveščanju mladih 
o boleznih dihal in njihovem preprečevanju. 
Med ostalimi temami bi želela posebej izpostaviti 
prispevek o pravilnem čiščenju klimatskih naprav, 
brez katerih v vročih poletnih dneh skoraj ne 
moremo več. O dišavah v vdihanem zraku se 
zelo malo govori, čeprav lahko delujejo kot 
sprožilec poslabšanja astme ali KOPB. Izvedeli 
pa boste tudi nekaj pomembnih informacij o 
manj znanih alergenih ter o možnih vzrokih 
težkega dihanja. Staršem bodo gotovo dobrodošli 
prispevki o lajšanju težav pri naših malih bolnikih. 
Veliko zanimivega branja prinašajo tudi strani o 
aktivnostih, ki potekajo v našem društvu. 
Želim vam, da bi preostanek poletja preživeli 
kar se da lepo. Na soncu ali v senci, na morju ali 
doma. Najbolj pomembno pa je, da smo pozitivno 
naravnani ter imamo ob sebi ljudi, ki jih imamo radi 
in nam veliko pomenijo. 
Vse dobro vam želim in se vidimo 6. septembra na 
Debelem rtiču.

Metka Nežič, urednica


