
 

 
 

 

Komunikacija je eden izmed ključnih dejavnikov za boljšo obravnavo bolnikov in 

uspešno delovanje društva 

Drugo strokovno srečanje društev obolelih s kroničnimi imunsko pogojenimi vnetnimi boleznimi 

 

V sredo, 22. oktobra 2014, je v Ljubljani potekalo drugo strokovno srečanje društev obolelih s 

kroničnimi imunsko pogojenimi vnetnimi boleznimi – kronično vnetno črevesno boleznijo, 

vnetnimi revmatičnimi obolenji in luskavico. Dogodek z naslovom Dobra komunikacija kot 

dodana vrednost zdravljenja so pripravili Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen kot 

glavni organizator ter Društvo revmatikov Slovenije in Društvo psoriatikov Slovenije. 

 

Lani smo se člani in podporniki vseh treh društev srečali na prvem strokovnem dogodku. Spoznali smo 

skupne značilnosti in razlike med našimi dejavnostmi, izzive, s katerimi se soočajo oboleli in njihove 

družine, si izmenjali nekaj izkušenj. Letos smo se odločili, da naredimo korak naprej in se posvetimo 

praktičnim temam in dilemam, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem delovanju. Rdeča nit srečanja je 

bila komunikacija – med bolnikom in zdravnikom, znotraj društva in sodelovanju z mediji. Ta tri področja 

so bila tudi teme za delavnice in okroglo mizo na srečanju. Uvodoma pa smo spoznali nekaj večjih 

projektov, ki smo jih v društvih izvedli v zadnjem letu. 

 

S komunikacijo do boljše obravnave bolezni 

 

Komunikacija je ena izmed najbolj pomembnih veščin ljudi. Komuniciramo neprestano, tudi kadar 

mislimo, da ne – ne nazadnje včasih komu še največ povemo s tem, da ne rečemo nič. Komunikacija je 

temelj kakovostnega partnerskega odnosa, tako zasebno, kot poklicno. Čeprav se morda na prvi pogled 

ne zdi, ima komunikacija veliko vlogo pri tem, kako obvladujemo kronične bolezni, s katerimi živimo. Že 

kar nekaj časa stroka in društva poudarjamo, da moramo oboleli biti aktivno vključeni v proces 

obvladovanja bolezni. Delavnico o partnerstvu med bolnikom in zdravnikom je vodila Nataša Smrekar, 

dr. med., specialistka gastroenterologije iz kliničnega oddelka za gastroenterologijo v UKC Ljubljana. 

Poudarila je, da boljšo in celostno obravnavo lahko dosežemo, če bolnik in zdravnik razvijeta partnerski 

odnos. Temelj tega odnosa pa je uspešno sporazumevanje, za kar se morata potruditi oba, tako bolnik, 

kot zdravnik. Zdravnik mora prisluhniti bolniku, poznati njegove težave, skrbi in potrebe, pacient pa mora 

razumeti in upoštevati strokovna navodila. Tudi najbolj napredna terapija, ki se ne izvaja po navodilih 

zdravnika, ne more biti učinkovita.  

 

Kako s komunikacijo motiviramo člane društva? 

 

Z izzivi na področju komuniciranja se srečujemo tudi pri delu v društvih. Dobro notranje komuniciranje je 

nepogrešljivo za uspešno delovanje vseh organizacij in društva pri tem niso izjema. Delavnico o 

komunikaciji in motivaciji znotraj društva je vodil Primož Jamšek s Slovenske filantropije, ki je med 

drugim dejal, da se moramo zavedati različnih vlog, ki jih imamo znotraj društev – enkrat smo uporabniki 



 

 
 
storitev, drugič aktivni člani ali vodje projektov, spet tretjič v vlogi vodje društva ali podružnice … Razlik 

med temi vlogami se moramo zavedati, saj imamo v vsaki izmed njih drugačna pričakovanja od društva 

in ostalih članov. Dobro vodena komunikacija nam lahko precej pomaga, da lažje uravnavamo 

pričakovanja članov in tudi to, kaj lahko vodje društev od svojih (aktivnih) članov pričakujejo.  

 

Kdaj nas mediji najbolj slišijo? 

 

Novica ni, če pes ugrizne človeka – novica je, če človek ugrizne psa. Ta znan medijski rek je v delavnici  

o komunikaciji z mediji in javnem nastopanju izpostavil, Zdravko Zupančič s Šole retorike 

Zupančič&Zupančič. Vsi se zavedamo, da mediji predstavljajo enega izmed najglasnejših kanalov, s 

pomočjo katerih lahko javnosti posredujemo prave informacije o naših boleznih in pozitivno vplivamo na 

mnenja ljudi. Vendar nismo edini – tudi na področju komuniciranja neprofitnih organizacij je veliko 

konkurence, medijski prostor in čas pa sta omejena. Zato moramo za uspešno nastopanje v medijih 

pripraviti dobro vsebino (npr. rezultate raziskav, razne še ne objavljene novosti, osebne zgodbe bolnikov 

ipd.), ki prepriča novinarje in urednike, da nam bodo namenili prostor ali čas, potem pa moramo to 

vsebino predstaviti na medijem zanimiv način.  

 

»Odlična izvedba, dobre teme« 

 

To je le eden izmed pozitivnih odzivov v anketi, ki smo jo opravili ob koncu dogodka v Ljubljani. Vsi, ki so 

odgovorili na vprašalnik, so bili mnenja, da je srečanje izpolnilo njihova pričakovanja. Velika večina, 86 

odstotkov, vidi prednost povezovanja treh sorodnih društev predvsem z vidika deljenja dobrih praks in 

izkušenj. Prav tako 86 odstotkov anketirancev pa je odgovorilo, da vidijo možnosti povezovanja 

podružnic znotraj istih regij na področju organizacije skupnih strokovnih srečanj. Tudi ti odzivi nas 

utrjujejo v prepričanju, da je bilo drugo strokovno srečanje treh sorodnih društev zanimivo, aktualno in 

nam bo v pomoč pri udejanjanju našega temeljnega poslanstva – pomagati članom in vsem drugim 

bolnikom. Upamo, da bomo s tovrstnimi dogodki nadaljevali tudi v prihodnje.  

 

Na kratko o kroničnih imunsko pogojenih vnetnih boleznih 

Vnetna revmatična obolenja, kronična vnetna črevesna bolezen in luskavica imajo več skupnih 

značilnosti. Vse so imunsko pogojene, kronične (neozdravljive) bolezni, za katere je značilno, da imajo 

oboleli obdobja mirovanja in izrazitega poslabšanja bolezni. Gre za sistemske bolezni, kar pomeni, da 

prizadenejo več organov in sistemov v telesu. V določeni meri se medsebojno prepletajo, denimo do 30 

odstotkov ljudi z luskavico prizadene še psoriatični artritis. Vse te bolezni močno poslabšajo kakovost 

življenja, javnost pa obolelih in njihovih težav ne pozna in ne razume dovolj dobro. Poleg zdravstvenih 

težav se oboleli tako srečujejo še stereotipi in predsodki v družbi. V Sloveniji se okoli 40.000 ljudi sooča 

z luskavico, 6.000 jih ima kronično vnetno črevesno bolezen, med vnetnimi revmatičnimi boleznimi pa je 

okoli 20.000 ljudi prizadel revmatoidni artritis, 38.000 pa bolezen iz skupine spondiloartritisov. 

 

 



 

 
 

 


