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ZVEZA DRUŠTEV BOLNIKOV Z OSTEOPOROZO SLOVENIJE 
 
 
 

SVETOVNI DAN OSTEOPOROZE 20 oktober 2008 
 

Obeležje svetovnega dne osteoporoze  
18.10.ob 12 uri v Športni dvorani v RADENCIH. 
20.10.Sončnica - Slavnostna številka glasila Zveze društev bolnikov z osteoporozo  
20.10. Zaključek podpisovanja peticije za brezplačno merjenjekostne gostote pri osebah 
s povečanim tveganjem za osteoporozo. 
10.10.predstavitev nove spletne strani Zveze društev bolnikov z osteoporozo 
20.10.predstavitev knjižice Vse kar moram vedeti o osteoporozi 
 
Dnevi odprtih vrat in druge dejavnosti 
Društvo bolnikov z osteoporozo obalno kraške regije:dan odprtih vrat (datum še ni 
določen). 
Društvo bolnikov z osteoporozo Ljubljana: 24.11. ob 16. uri v predavalnici Kliničnega 
centra predavanje asist.dr. Boštjan Salobir, dr. med.:Sodelovanje bolnika in zdravnika pri 
zdravljenju osteoproze. Prijava udeležbe na tel. 01/540 19 15 v torkih in četrtkih med 10 
in 12. uro. 
Društvo za osteoporozo Dolenjske:24.09. brezplačno presejalno merjenje v BTC in 
Merkator centru v Novem mestu. 
Koroško društvo za osteoporozo:  od 03. do 14.09.2008 sodelovanje na  22.jesenskih      
srečanjih na Prevaljah .  
Društvo osteoporoze Trbovlje: 16.10. stojnice na tržnici v Trbovljah in Zagorju. 
Prekmursko osteološko društvo Murska Sobota:  09.10. piknik s pohodom, demonstracija 
in predavanje o nordijski hoji . 
Društvo bolnikov z osteoporozo Jesenice: udeležba na proslavi, dan odprtih vrat 11.10., 
združen s presejalno merjenjem mineralne kostne gostote na petnici in predavanjem  
doc. dr. Tomaža Kocjana, dr. med.: Novosti v obravnavi osteoporoze, predstavitveni 
panoji in delitev literature v Zdravstvenem domu in lekarnah. 
Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj: 13.10. dan odprtih vrat s predavanji, razstavo 
ročnih del članic , nordijsko hojo in brezplačnim presejalnim merjenjem mineralne kostne 
gostote na petnici. 
Otvoritev razstave ročnih del ob 14.30 
Predavanja: 
15. uri Osteoporoza-novosti in zdravljenje, maja Kozlevčar Živec, dr. med. spec. fiziater 
16. uriLepe in zdrave-Sanja Lončar 
17. uri gibanje v ritmu salse 
Posvetovalnica o osteoporozi med 16 in 17 uro. 
Presejalno merjenje mineralne kostne gostote na petnici od 15. do 18. ure. 
Vse dejavnosti bodo v Domu krajanov Primskovo. 
Pohod na Štefanjo goro. Zbor ob 9.00 na na parkirišču, Aderdaš. 
Območno društvo bolnikov z osteoporozo Celje:  13.10 dan odprtih vrat v prostorih 
društva na Brodarjevi 4, med 9 in 16 uro. 
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