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predavanjem: Psiho-fiziološki dejavniki in vzročno-posledični vpliv 
na KVČB  
Marjeta Sodja 

Sekcija LGN regije je v četrtek 7.5.2015 organizirala psihološko predavanje na temo »Psiho-fiziološki 

dejavniki in vzročno-posledični vpliv na KVČB«. 

Predavala je Ingrid Plankar, mag. farm. in psihoanalitična psihoterapevtka. Srečanja smo se  udeležili  

bolniki s kronično vnetno črevesno boleznijo in z zanimanjem smo prisluhnili predavateljici, ki je na za 

začetku poudarila, da imamo v črevesju druge možgane, ki jim pravimo enterični živčni sistem, drugi 

možgani ali trebušni možgani, zato  ni naključje, da so si možgani in črevesje podobni tudi po obliki. 

Črevesje komunicira z možgani in vpliva na zdravje in bolezni, vendar je bila ta povezava raziskana 

šele v zadnjem stoletju. 

1.) Dejavniki, ki vplivajo na KVČB so: 

a.) psihološki problemi – pri teh problemih je čutiti pomanjkanje samospoštovanja, značilna je 

nagnjenost k depresijam in zavrti agresiji, izogibajo se vseh oblik čustvovanja, bolniki so zelo 

ranljivi, težko nosijo večje obremenitve in odgovornosti 

b.) socialni problemi – v družinah takih bolnikov pogosto živijo v sožitju, velikokrat vpliva na to 

odnos mati-otrok ( pri čemer je mama zelo prevladujoča, perfekcionistična, zelo 

kontrolirajoča),  

bolniki so pretirano občutljivi na neuspeh, imajo močne težnje po dosežkih 

 

2.) Sprožilci, ki vplivajo na KVČB so razne življenjske okoliščine kot npr: 

- izguba ljubljene osebe 

- migracije 

- ločitev 

- sprememba poklica 

- zamenjava okolja 

 

3.) Praksa in študije so pokazale, da sodelovanje medicine in psihoterapije pri osebah z kronično 

vnetno črevesno boleznijo podaljšujejo remisijo, skrajšujejo izbruhe bolezni, olajšajo 

bolečine, bolniku pomagajo pri vključitvi v socialno okolje, pozitivno vplivajo na psihološke 

faktorje, kot so stres, depresija, anksioznost, skratka kvaliteta življenja se takim bolnikom 

izboljša. 

 



V nadaljevanju je predavateljica odgovorila na še nekaj zastavljenih vprašanj. 

Po končanem predavanju smo se člani društva za KVČB še kar nekaj časa zadržali ob klepetu in si med 

seboj izmenjavali vsak svoje izkušnje. 

 

 

 

 


