
Na simpoziju o kronični vnetni črevesni bolezni govorili o novostih pri zdravljenju in 
diagnostiki

Ljubljana, 1. oktober 2012 – Na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani je 28. in 29. 
septembra potekal Drugi slovenski simpozij o kronični vnetni črevesni bolezni (KVČB). 
Glavna tema simpozija so bile novosti pri diagnostiki in zdravljenju KVČB. Udeležilo se ga 
je veliko število družinskih zdravnikov, prav tako pa tudi ljudi, ki so oboleli za to sodobno 
boleznijo. Pobudnik simpozija je bilo Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen, pri 
organizaciji pa sta sodelovali še Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete 
Univerze v Ljubljani in Gastroenterološka klinika UKC Ljubljana. 

Predsednik Evropske zveze ljudi s KVČB Marco Greco je na simpoziju predstavil rezultate 
evropske študije o kakovosti življenja bolnikov s KVČB. Študija ne upošteva le zdravstvenega 
vidika, ampak tudi za vpliv bolezni na splošno kakovost življenja. Rezultati so zaskrbljujoči in 
Marco Greco je izpostavil, da je potrebno hitrejše diagnosticiranje in povečanje dostopnosti 
zdravljenja ter bolezen zdraviti tako, da se zmanjša njen vpliv na splošno kakovost življenja 
obolelih. 

Na simpoziju so bile tudi predstavljene novosti pri zdravljenju s standardnimi in novejšimi 
biološkimi zdravili. Poudarek je bil predvsem na možnih stranskih učinkih, na pozornem 
spremljanju bolnikov in hitrem ukrepanju pri nastanku le teh.

Na področju diagnostičnih preiskav se vse bolj uveljavlja MR enterografija, ki ne povzroča sevanja 
in zato zamenjuje preiskave z računalniško tomografijo (CT). Tovrstne preiskave so danes nujne za 
kakovostno obravnavo ljudi s KVČB in sodobni centri bi te naprave morali imeti oziroma jih začeti 
uporabljati. Dobrodošla pa bo tudi nova možnost koloskopije, ki velikemu deležu bolnikom 
povzroča težave. Zdaj se lahko opravlja v sedaciji, z novejšimi aparati in bo bolnikom povzročala 
manj težav med in po preiskavi.

Poseben poudarek simpozija je bil tudi na pomenu dobre komunikacije in sodelovanja med 
bolnikom in zdravnikom prav tako pa tudi med družinskim zdravnikom in specialistom 
gastroeneterologom. Le uspešno sodelovanje med vsemi stranmi pripomore h kakovostni in 
celostni obravnavi ljudi s KVČB. 
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