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V sredo, 28.11.2018 smo se člani društva za KVČB srečali na seminarju za zagovornike s KVČB – Univerza za KVČB, 

Ljubljana v M Hotelu v Ljubljani na Derčevi ulici 4. Po prihodu in registraciji je sledil uvod naše predsednice društva 

Mateje Saje, ki je predstavila pomen izobraževanja, saj je za bolnika zelo pomembno, da pozna svojo bolezen in 

je o njej poučen, kajti tako lažje sprejema odločitve in sodeluje pri zdravljenju. Naše izobraževanje se imenuje 

»Šola za osebe s KVČB« in se prične z »začetno šolo«, kateri sledi še 7 izobraževanj nadaljevalnih šol delavnic , ki 

se med seboj ločijo po tematiki. Šole se v Rogaški Slatini organizirajo že od leta 2007, zato je predsednica podala 

statistiko izobraževanj, saj se je v vseh teh letih zvrstilo veliko šol in tudi mnogo članov je imelo priložnost kaj 

novega izvedeti o svoji bolezni oziroma, kako lažje premagovati težave in živeti bolj kakovostno življenje. Sledil je 

naslednji govornik, podpredsednik dr. Dušan Baraga, ki je tudi opisal pomen izobraževanja in povezovanja 

bolnikov med seboj in z drugimi društvi po svetu. 

Glavni namen seminarja- strokovnega srečanja je bila podelitev certifikatov za zagovornike oseb s KVČB 

udeležencem, ki imajo opravljena vsa dosedanja izobraževanja v Rogaški Slatini. Vendar, da ne bi bila to le 

podelitev, so jo organizatorji povezali tudi s sklopom predavanj o motivaciji in komunikaciji bolnikov.  Tokrat so 

bili z nami predavatelji : Anka Patru, univ.dipl.psih,,  Peter Topić, univ.dipl.soc.del., dr. Tjaša Dimec Časar, 

univ.dipl.psih. in Marko Perović, član EFFCE. 

Pričela je gospa Anka Patru, univ.dipl.psih. in govorila o psihologiji konflikta, zakaj le ti sploh nastanejo, kako jih 

rešujemo oz. kako jih je najbolje reševati. Govorila je tudi o metodi mediacie, kot alternativno reševanje sporov 

in kako mediacio uporabljamo v praksi. Sledil je odmor s pogostitvijo. Nadaljeval pa je gospod Peter Topić, 

univ.dipl.soc.del., ki je predaval o izgorelosti in se navezal na izgorelost, kot posledico zahtevnega sogovornika. 

Gospa dr. Tjaša Dimec Časar, univ.dipl.psih. pa je govorila o zunanji in notranji motivaciji in pa kako poiskati 

motivacijo za ohranjanje zdravega življenskega sloga. Na koncu je bilo govora tudi o integraciji vseh začetnih šol 

in delavnic in pa lepa spodbuda za delo naprej. Tudi gospod Marko Perović nam je dal spodbudo, da lahko kot 

pacienti veliko sami naredimo, npr. s tem, da sodelujemo v raznih anketah, kjer se delajo študije in ugotavljajo 

še neraziskana področja, ki se tičejo nas oseb s KVČB. Z raznimi zbranimi raziskavami se pridobijo podatki, ki so 

za nas  zelo koristni. Kljub temu, da smo morda katero izmed tem že poslušali, je vedno povedano kaj novega in 

zanimivega. 

Po končanih predavanjih je sledila  slavnostna podelitev certifikatov za zagovornike oseb s KVČB udeležencem, ki 

imajo opravljena vsa dosedanja izobraževanja v Rogaški Slatini , katerih skupaj je vsak posameznik opravil 110 ur. 

Prejemniki certifikatov so: Olga Bizjak, Zofija Dorič, Tomaž Dulmin, Marija Emeršič, Mojca Hliš, Vera Kanalec, 

Aleksandra Koletnik, Jovan Kovač, Marinka Kravogel, Marjana Kržan, Ljudmila Maranšek, Nada Mavrič, Marjana 

Motaln, Lidija Peklaj, Sandi Pintar, Mojca Pirih, Lidija Svenšek (prej Horvat) in Helena Zakrajšek. Čestitamo! 

Preden pa smo se vsi skupaj odpravili na slavnostno večerjo je za lep zaključek poskrbela dolgoletna članica ga. 

Mira Juvančič, ki nas je spodbudila k petju  »himne KVČB:  Che sara, sara«.  


