
OBISKALI SO NAS ČLANI UPRAVNEGA ODBORA ESCIF 
 

Zveza paraplegikov Slovenije je 11. oktobra 2007 ob obisku članov Upravnega 
odbora Evropske zveze paraplegikov (ESCIF) v Sloveniji v Domu paraplegikov v 
Pacugu, pripravila posvet na temo: Vključevanje paraplegikov in tetraplegikov v 
domače okolje po medicinski rehabilitaciji in predstavitev izkušenj iz tujine. Na 
posvetu so bili prisotni tudi predstavniki Ministrstva za obrambo, Ministrstva za 
zdravje in drugi predstavniki javnega življenja, med njimi Nada Skuk, 
podpredsednica SLS in predsednica SŽZ pri SLS, ki so v pogovoru podali svoje 
mnenje ter prisluhnili možnostim in potrebam paraplegikov doma in v tujini. 

Najpomembnejša vizija ustanovitve Evropske zveze paraplegikov (ustanovna članica 
je tudi Zveza paraplegikov Slovenije), je združevanje ljudi s poškodbami hrbtenjače 
na območju Evrope. Funkcija naše mednarodne organizacije je vodenje in promocija 
interesov ljudi s poškodbo hrbtenjače. Poleg tega se organizacija zavzema za: 
izboljšanje rehabilitacije invalidov s spinalno poškodbo, tesnejšo obliko med 
posameznimi nacionalnimi organizacijami, skupno delo v zvezi z vprašanji integracije 
v družbo ljudi s spinalno poškodbo ter izmenjavo informacij in varovanje interesov 
nacionalnih krovnih organizacij v povezovanju z drugimi organizacijami. 

Slovenski paraplegiki imamo svoje izkušnje, svoje možnosti in svoj objekt, Dom 
paraplegikov v Pacugu, ki bo v bližnji prihodnosti, ko bo le ta dokončno izgrajen, 
lahko dopolnjeval slovenski sistem socialnega varstva, kakor tudi področje 
ohranjevanja zdravja in obmorske obnovitvene rehabilitacije. Vse vidike in vizijo 
bodoče nove pridobitve je predstavil direktor Doma Paraplegikov Jani Trdina. 

Ker vsako leto iz prometnih nesreč, delovnih poškodb in drugih nezgod v naše vrste 
pride med 30 in 50 novih paraplegikov in tetraplegikov, se zavedamo odgovornosti za 
zagotavljanje čim boljše in kvalitetne socialne obravnave. Na posvetu smo poskušali 
skozi pogovor in vprašanja osvetliti stanje rehabilitacije v Sloveniji in v tujini. 

Kako pomembna je socialna rehabilitacija za vsakega posameznika, ki ga usoda 
pripelje na invalidski voziček je spregovoril podpredsednik Zveze paraplegikov 
Slovenije Dane Kastelic. »Ko se človek poškoduje, se mu življenje popolnoma 
obrne na glavo. Po prvi medicinski pomoči je za človeka, ki je postal paraplegik ali 
tetraplegik že sama rehabilitacija velik napor in stres, po drugi strani pa tudi upanje. 

Največja težava ob nastanku invalidnosti je ponovna vključitev v t.i. normalne tokove 
življenja. Še nedolgo tega je bila praksa novonastalega invalida medicinsko 
rehabilitirati ter ga postali domov, kjer naj tudi ostane. Ugotovitve so, da invalid para 
ali tetraplegik stane državo za časa življenja okoli 8 mio € (zdravljenje in pokojnina). 
V primeru čim hitrejše vključitve invalida v »normalno« življenje (delo, družina…), se 
strošek zniža tudi za polovico. Izsledki iz tujine kažejo, da je medicinska rehabilitacija 
dosegla nivo, da obdrži pri življenju veliko večje število invalidov, kot desetletje nazaj. 
Danes tako postaja socialna rehabilitacija pomembna veja pri celotni rehabilitaciji 
invalidov.« 

Winifred Bookma, predsednica spinalno poškodovanih na Nizozemskem: 
»Imamo zelo dobro povezavo s centri za rehabilitacijo, saj tesno sodelujemo s stroko 
pri vključevanju invalidov v normalne življenjske tokove, kot pri sami rehabilitaciji 
naših članov. Izkušnje preizkušenih para in tetraplegikov pomenijo osnovo za 
socialno rehabilitacijo naših novih članov.« 

 



Adrian O'Donnell, predsednik spinalno poškodovanih na Škodskem: »Naša 
zveza se trudi zagotoviti našim članom, ko pridejo izven inštitucij za rehabilitacijo, čim 
boljše pogoje za življenje. Na Škotskem imao en tak center, v Združenem kraljestvu 
pa je osem inštitucij, ki so namenjene rehabilitaciji invalidov. Financiramo se 
predvsem iz državnega proračuna in še nekaterih skladov, ki so namenjeni 
izboljšanju zdravja in skrbijo za financiranje boljšega življenja invalidov. Predvsem pa 
naši člani dobijo približno 400 funtov na teden, kar jim zagotavlja finančno neodvisno 
življenje in razmeroma primeren standard.« 


