
 

Poročilo o 8. slovenskem simpoziju o kronični vnetni črevesni 
bolezni in obeležitvi 15. let delovanja društva za KVČB  
Nataša Drolec, Mateja Saje  
 
Letos je 13. septembra v Ljubljani, v prostorih Domus medica, potekal osmi slovenski simpozij o kronični vnetni 

črevesni bolezni. Tema letošnjega simpozija je bila ¨Dejavniki, ki vplivajo na nastanek in potek KVČB¨. Na 

simpozij smo bili vabljeni člani našega društva, naši svojci, gostje iz tujine in druga zainteresirana javnost. 

Povabili pa smo tudi zdravnike vseh ravni zdravstvenega varstva, saj nam bolnikom lahko le zdravnik, ki je na 

tekočem z novostmi, nudi primerno pomoč.  

Program simpozija je bil obsežen, s svojim nagovorom pa ga je otvoril prim. Dean Klančič, podpredsednik 

Zdravniške zbornice Slovenije. Na našem simpoziju so bili tudi predstavniki društev bolnikov iz Hrvaške, Črne 

gore in Srbije, pa tudi predstavnik evropskega združenja EFCCA Marko Perovič, ki je nagovoril udeležence in 

poudaril pomen simpozija in dela našega društva, ki je s svojimi aktivnostmi vidno in prepoznavno tudi 

v evropskem prostoru. Seveda ni šlo tudi brez nagovora in pozdrava prof. dr. Ivana Ferkolja, ki že od samega 

začetka delovanja društva pomembno prispeva k programom, ki jih izvajamo. Sledil je nagovor predsednice 

društva Mateje Saje, ki je predstavila delo, ki ga je društvo opravilo v petnajstih letih svojega delovanja. 

V prvem delu je sledil še kratek filmček, v katerem je svojo trnovo pot s perianalnimi fistulami predstavila 

bolnica s KVČB.  

Prvi sklop simpozija Zdravljenje je začela s predavanjem Vpliv standardnih zdravil na KVČB prim. Cvetka Pernat 

Drobež, sledilo je predavanje prof. dr. Ivana Ferkolja Vpliv zdravljenja z zaviralci TNF alfa na KVČB, za njim pa je 

Andreja Ocepek, dr. med. spec.gastroenterologije predstavila Podobna biološka zdravila in KVČB, sklop pa je 

zaključil dr. David Drobne s svojim predavanjem Nova biološka zdravila – anti-integrinske molekule, anti-

interlevkini, JAK inhibitorji.  

Povezovalec in moderator simpozija je bil naš Dušan Baraga, ki je po vsakem sklopu vodil kratko razpravo, v 

kateri so lahko sodelovali udeleženci simpozija s svojimi vprašanji. Letos smo prvič uporabili spletno aplikacijo, 

preko katere so lahko udeleženci zastavili vprašanja. 

Drug sklop simpozija pod naslovom Dejavniki, ki vplivajo na nastanek in potek KVČB, je otvoril s svojim 

predavanjem Genetika pri KVČB Matic Koželj dr.med. spec. gastroenterologije, za njim pa je temo Epigenetika 

predstavil dr. Evgen Benedik. Naslednje predavanje Imunski sistem in KVČB je imel prof. dr. Alojz Ihan in zadnja 

v tem sklopu je bila prof. dr. Irena Rogelj s predavanjem Mikrobiota in KVČB. Sklop se je zaključil s kratko 

razpravo, saj nas je v jedilnici že čakalo kosilo. 

Dejavniki okolja (prehrana, stres, telesna dejavnost) je bil tretji sklop predavanj, ki se je začel po kosilu in kjer 

smo poslušali naslednja štiri predavanja: Dejavniki okolja od rojstva do starosti  predavateljice Tine Kurent, 

dr.med, Prehrana kot dejavnik okolja  predavateljice asist. Eve Peklaj, Pomen telesne dejavnosti  predavatelja 

Mateja Kokalj Kokot, dr. med in  Psihološki dejavniki - stres  predavatelja Jurija Hanžla, dr. med. Sledila je kratka 

razprava z vprašanji, po njej pa še zadnji, četrti sklop simpozija Drugi pomembni dejavniki okolja. 



Prisluhnili smo predavanju Kajenje in KVČB predavateljice Nataše Ocvirk dr.med. spec.gastroenterologije, KVČB 

in D vitamin  predavateljice Tajda Košir Božič, dr. med. Spanje in KVČB  predavateljice Barbare Gnidovec 

Stražišar, dr. med. spec. pediatrije in otroške nevrologije, Izboljšanje kvalitete oskrbe oseb s KVČB z uvedbo 

»KVČB sestre« predavateljice Carmen Bobnar Sekulič, dms, Aplikacija Crohnometer, ki jo je predstavil  Dušan 

Baraga dr. med. in pa seveda še zadnje predavanje Društvo za KVČB kot dejavnik okolja, ki ga je predstavila 

Mateja Saje.  

Vsi predavatelji so se zelo potrudili in še pred simpozijem oddali svoje prezentacije, na podlagi katerih smo 

lahko izdali zbornik izročkov, ki ga je dobil vsak udeleženec simpozija, izdali pa smo tudi zloženko s programom 

simpozija in kratko predstavitvijo o delovanju društva skozi 15 let delovanja. 

Med simpozijem je v preddverju predavalnice potekala tudi predstavitev farmacetskih podjetij, ki so 

pripomogla k temu, da smo simpozij lahko izvedli. Dogodek v Domus medica je bil zaključen okoli 16.30 ure.  

Po končanem 8. simpoziju za KVČB smo se udeleženci odpeljali do Zajčje dobrave v najstarejši krajinski park v 

okolici Ljubljane, kjer smo obeležili 15. let delovanja društva za KVČB.  

Obeležitev je bila družaben dogodek kamor bomo povabili člane društva in sodelujoče na simpoziju. Z nami so 

bili tudi gostje iz tujine. Po prihodu in celodnevnem sedanju je vsem prijal krajši sprehod po krajinskem parku. 

Vodila nas je Petra Trobentar. Krajinski park Zajčja dobrava je edini ohranjeni primer nekdaj obsežnega 

nižinskega gozda na Ljubljanskem polju z dobom kot prevladujočo drevesno vrsto. Območje je bilo skupaj z 

delom njivskih površin zaščiteno leta 1972.  

Po dobri uri smo se vsi skupaj zbrali v gostišču ob večerji. Z glasbo in amimacijskim program je naš večer 

popestril Damiano Roi. Družili in zabavali smo se ob pogovoru, plesu in družabnih igrah. 

Slavnostni dogodek smo obeležili razrezom tort, ki so se simbolično pripeljale na kolesu tako kot se društvo s 

svojim delovanjem pelje že 15 let. Večer je minil prehitro in okoli 23.00 smo se poslovili z nekaj novega znanja 

in polni lepih in dobrih vtisov.   

https://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubljansko_polje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Dob_(drevo)

