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Dne, 15.10.2019, je v prostorih Zavarovalnice Triglav, območna enota Nova Gorica, potekalo srečanje Sekcije 

goriške regije. Predavali sta nam Andreja Petrovčič, dipl. psih. in Veronika Koren, dipl.m.s.  

Andreja Petrovčič nam je predavala o stresu pri kroničnih bolnikih ter strategijah spoprijemanja z njim. 

Novejše študije kažejo, da se je ponovni zagon kronične vnetne črevesne bolezni pod blažjim 

stresom pojavil pri 40 % bolnikov in pod srednje močnim stresom ravno tako v 40 %. Nadvse 

zanimivo je to, da se je akutna faza pod vplivom močnega stresa ponovno pojavila kar v 80 %. A 

stres je normalen pojav; gre namreč za fiziološki, psihološki in vedenjski odgovor posameznika, ki 

se poskuša prilagoditi in privaditi notranjim in zunanjim dražljajem. Problem nastane, ko je 

stresnih situacij preveč za posameznika, so preveč zgoščene, intenzivne, premočne ali predolgo 

trajajo. V našem telesu pride do čustvenih, kemičnih in fizioloških sprememb, ki se kažejo v 

pospešenem bitju srca, hitrem, plitvem in nepravilnem dihanju, napetih mišicah, mrzlih dlaneh in 

stopalih, vznemirjenem želodcu in občutku strahu ali ogroženosti. Simptomi reakcije na stres se 

razvijejo v nekaj minutah po stresnem dogodku in trajajo od nekaj ur do nekaj dni (in vztrajajo 

največ tri tedne). Ker smo si ljudje različni, ne čutimo vsi enakih simptomov. Da stres lažje 

premagujemo, si lahko pomagamo s tehnikami sproščanja, ki predstavljajo načrtno in namensko 

sprostitveno reakcijo, s katero preko sproščenih mišic in/ali mirnega dihanja kontrolnemu mestu 

za uravnavanje življenjskih funkcij sporočamo, da je konec nevarnosti. Na koncu smo izvedli še 

dihalne vaje ter avtogeni trening, s katerim naj bi dosegli najmočnejše stanje sprostitve.  

Veronika Koren pa je pripravila predavanje z naslovom KVČB in potovanja. Poudarila je, da 

bolezen ni ovira za potovanje. Sprememba okolja lahko pozitivno vpliva na posameznika, prav 

tako pa nam lahko vliva dodatno moč za spoprijemanje z izzivi. Vseeno pa moramo biti previdni z 

izbiro destinacije. Ko načrtujemo potovanje je priporočljivo, da je bolezen v remisiji, urediti si 

moramo potrebno zavarovanje, priskrbeti si moramo potrditev zdravnika in urediti morebitna 

cepljenja. Cepljenje ni obvezno, je pa priporočljivo. Še posebej moramo paziti, če smo na biološki 

terapiji. Z neživimi cepivi se lahko cepimo, medtem ko se z živimi cepivi (rumena mrzlica) ne 

smemo. Za to moramo poskrbeti vsaj 3 tedne pred uvedbo biološke terapije oziroma 3-6 

mesecev po zadnjem prejetem odmerku. Na potovanju moramo biti dobro telesno pripravljeni, 

pozorni pa moramo biti tudi na natrpanost urnika. Veronika nas je seznanila tudi z zdravili in  

pripomočki, ki so priporočljivi v vsakem potovalnem kovčku. Posebej nas je opozorila tudi na 

zavarovanje. Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja omogoča delno ali popolno kritje 

stroškov zdravljenja v območju EU, Islandije, Norveške in Švice. Če potujemo izven EU, pa 

moramo biti pri sklenitvi zdravstvenega zavarovanja še posebej pozorni, saj zavarovalnice ne 

krijejo stroškov zdravljenja, v kolikor je pri osebi prisotna kronična bolezen in lahko pride do 

poslabšanja stanja. Nekatere zavarovalnice zato zahtevajo potrdilo zdravnika, kjer je jasno 



navedeno, da v zadnjem letu ni prišlo do hospitalizacije oziroma zdravljenja zaradi poslabšanja 

osnovne bolezni. Priporočljivo je, da si bolniki s kronično vnetno črevesno boleznijo priskrbimo 

»Can‘t wait« kartico, s katero lahko preskakujemo vrsto na straniščih. Veronika nas je seznanila 

tudi z uporabnimi spletnimi stranmi in aplikacijami, ki nam olajšajo naša popotovanja.  

Na srečanju je bilo prisotnih 7 članov Sekcije goriške regije. Potekalo je od 17.00 do 18.15 ure.  

 


