
                            

   
 

 

Maribor, 05.03. 2021 

 

Spoštovani člani! 

 

Društvo psoriatikov Slovenije tudi letos organizira zdravljenje v okviru obnovitvene rehabilitacije za 

bolnike z luskavico. 

Obnovitvena rehabilitacija (v nadaljevanju OR) je rehabilitacijsko zdraviliško zdravljenje, ki traja 14 

dni in se izvaja v termalnih zdraviliščih. Lokacije OR, ki so na voljo v letu 2021 so Terme Olimia – 

Podčetrtek, Terme 3000 Moravci, Thermana Laško in Terme Krka – Strunjan. 

Društvo psoriatikov Slovenije pridobi sredstva za financiranje rehabilitacije od ZZZS, ki določi pogoje 

za izvajanje OR. Izpolnjevanje pogojev za koriščenje OR preveri tri - članska komisija 

dermatevenerologov iz UKC Maribor po pregledu celotne medicinske in druge dokumentacije. 

Razpis za OR se bo med drugim objavil tudi na spletni strani društva. Člani, ki se želijo prijaviti na 

OR, pošljejo izpolnjeno prijavnico s zdravniškim izvidom - priporočilom zdravnika specialista 

dermatologa, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev. Prijave se bodo zbirale do 15. 4. 2021. 

V kolikor se bo zdravljenja z vami udeležil kdo izmed družinskih članov nas o tem obvestite, namreč 

spremljevalec ima možnost bivanja po ugodnejši ceni. 

Posamezno zdravilišče za vsakega bolnika določi komisija in o tem obvesti člane z odločbo. Na 

odločbo se lahko upravičenec pritoži v osmih dneh od prejema obvestila. Člani se tudi zavežejo, da 

o vseh spremembah sproti obveščajo društvo in v primeru neupravičene predčasne prekinitve 

zdravljenja sami poravnajo nastale stroške. 

Plačilo participacije 

Po 10. členu pravilnika o organiziranju obnovitvene rehabilitacije članom Društva psoriatikov 
Slovenije in drugim bolnikom s psoriazo,  vsak uporabnik za koriščenje OR plača participacijo, ki jo 
določi predsedstvo DPS. V letu 2021 vsak uporabnik plača enotno participacijo, ki znaša 160,00 EUR. 
Participacija se plača na recepciji nastanitvenega objekta.  
 
Vsi, ki ste zainteresirani za udeležbo na obnovitveni rehabilitaciji ste dobrodošli, da spremljate naše 

novice in se tudi prijavite. 

 

V pričakovanju uspešnega sodelovanja vas lepo pozdravljamo. 

 

Lep pozdrav! 
 
 
 Predsednik Društva psoriatikov Slovenije 
 Jan Koren 
  



Engelsova ulica 6, 2000 Maribor 

info@drustvo-psoriatikov.si 

02 420 22 12 

www.drustvo-psoriatikov.si 

TRR: SI56 6100 0002 4948 165 

Davčna številka: 820 86 796 

                            
   

 

 

 
Zdravstveni programi v zdraviliščih se razlikujejo (zeliščne kopeli z ekstraktom hrastovega lubja, 
fango, elektroterapija, ipd.) in vključujejo prvi in zaključni pregled pri zdravniku specialistu fizikalne 
in rehabilitacijske medicine (prva in nadaljnja oskrba). Zdravstveni programi so razlikujejo tudi po 
posvetu udeležencev z zdravnikom specialistom.  

 
 

Terme Olimia, Podčetrtek 
 
• 14 polnih penzionov v dvoposteljni sobi Hotela 

Breza 

• začetni pregled pri zdravniku 

• ponovni pregled pri zdravniku ob odhodu, s 
pripravo odpustnice 

• 30 storitev v Centru zdravja, prilagojenih 
zdravstvenemu stanju posameznika 

• kopanje v bazenu Hotela Breza in v bazenih 
Termalija Relax 

• telovadba za »dobro jutro« 

• uporabo fitnes studia 

• bogat program športne-kulturne in zabavne 
animacije 

Terme 3000, Moravske Toplice 

 

• namestitev v dvoposteljni sobi v hotelu Termal. 

• 14 polnih penzionov 

• zajtrk in večerja sta v hotelu Termal in sta 

samopostrežna – bife 

• kosilo je v restavraciji hotela Ajda in je prav tako 

samopostrežno 

• neomejeno kopanje v bazenih hotela Termal 

• neomejeno kopanje v bazenih kompleksa Terme 

3000 

• savno v hotelu Termal. 

• jutranjo gimnastiko in aerobiko v vodi. 

• na dan odhoda možno celodnevno kopanje v 
objektu nastanitve 

 

Terme Krka, Strunjan 

 

• osnovni paket namestitve: 14 oskrbnih dni na bazi 

polnega penziona v dvoposteljnih sobah objekta Vile 

• zdravstveni program, ki vključuje: prvi in zaključni 

pregled pri zdravniku specialistu fizikalne in 

rehabilitacijske medicine (prva in nadaljnja oskrba), 

10 x zeliščne kopeli z ekstraktom hrastovega lubja, 

10 x fango, 10 x elektroterapija 2 mesti ter 

vsakodnevna hidrogimnastika. 

Thermana Laško, Laško 
 

• namestitev v ustrezno opremljeni dvoposteljni 
standard sobi glede na indikacijo; 

• polni penzion (samopostrežni zajtrk, kosilo in 
večerja); 

• neomejen vstop v bazene hotela Zdravilišče Laško 
po posvetu z zdravnikom; 

• 1x dnevno vstop v fitnes center hotela Zdravilišče 
Laško po posvetu z zdravnikom; 

• 1x dnevno vstop v Termalni center hotela 
Thermana Park Laško; 

• druge aktivnosti po tedenskem programu 
animacije, sprostitve in rekreacije 

• Zdravstvene storitve za udeležence: začetni 
pregled pri specialistu fizikalne in medicinske 
rehabilitacije; zaključni pregled pri specialistu 
fizikalne in medicinske rehabilitacije z odpustnim 
pismom; vsak dan Vaje za sprostitev, 2 oblogi 
Parafina ALI Parafanga, Ultrazvočna ALI Elektro 
terapija, zdravstvena Delna masaža in Zeliščna 
kopel 
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