
 
 

Strokovno in družabno srečanje v Ljubljani, dne 21. 9. 2019 
Organizatorji:  mag. Darja Urlep Žužej, dr. med., Danica Koren 
Poročilo pripravili: doc. dr. Evgen Benedik, klinični dietetik, Danica Koren in Petra Leskovšek Lasetzky 

ŠOLA ZA STARŠE, OTROKE IN MLADOSTNIKE S KVČB        
 

Prvi del šole je bil namenjen predstavitvi osnovnih značilnosti, simptomov in diagnostike pri postavitvi diagnoze 

KVČB. Poseben poudarek je bil tudi na vzrokih za nastanek KVČB, predvsem genetike in različnih okolijskih 

vplivov, tudi prehrane in nezdravega življenjskega sloga. Govora je bilo tudi o samem zdravljenju KVČB, 

predvsem o standardnem zdravljenju, ki vključuje tako enteralno prehrano kot tudi zdravila, vključno z 

biološkimi zdravili. Vsa ta področja je predstavil asist. dr. Jernej Brecelj, dr. med., spec. pediatrije iz Pediatrične 

klinike UKC Ljubljana. Diplomirana medicinska sestra Andreja Lajhar pa je predstavila kako se pravilno aplicira 

(intravensko in subkutano) biološka zdravila. Sledila je bogata diskusija. Med odmorom so iz podjetja Nutricia, 

ki je finančno tudi podprlo izvedbo šole za starše, otroke in mladostnike s KVČB, pripravili kratko demonstracijo 

priprave enteralnega pripravka Alicalm, potem pa so pripravek pripravljali tudi starši in otroci.  

Drugi del šole je bil namenjen predstavitvi zdravljenja akutnih zagonov Crohnove bolezni z enteralno prehrano 
ter predstavitvi dobrih kliničnih praks zdravljenja z enteralno prehrano na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana. 
Spoznali smo tudi vlogo kliničnega dietetika v timu strokovnjakov, ki vodijo na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana 
bolnike s KVČB. Pogovarjali smo se tudi o vlogi zdrave in uravnotežene prehrane za vzdrževanje remisije. O vseh 
omenjenih sklopih nam je predaval doc. dr. Evgen Benedik, univ. dipl. inž. živ. tehnol., klinični dietetik iz 
Pediatrične klinike UKC Ljubljana. Diplomirana sestra Erika Šmid pa nam je predstavila kako zgleda zdravljenje s 
sondno prehrano, kadar bolniki zaradi različnih vzrokov ne uspejo popiti oziroma pojesti enteralnih pripravkov, 
to poteka s pomočjo tako imenovanih enteralnih črpalk. Ponovno je sledila bogata diskusija.  
 
Otroci so  v času predavanj obiskali živalski vrt, kjer so v čudovitem jesenskem vremenu uživali na prostem. Ob 
prihodu v živalski vrt so se najprej okrepčali z rogljički, s sadjem in z vodo, nato pa pričeli z ogledom. Pozornost 
je takoj pritegnil prosto hodeči pav, ogledali so si hranjenje azijskega slona, prisluhnili dvema študentoma, ki sta 
govorila o mačjih pandah. Podala sta veliko informacij o značilnostih mačjih pand, na mizi pred seboj pa sta 
imela razstavljene tudi različne vrste lobanj živali.  
Sledil je obisk ograjenega dela mini živalskega vrta, v katerem imajo svoj poseben prostor pujski in ovce. Otroci 
so jih krtačili in božali, med njimi so se zadržali kar nekaj časa, ob tem pa doživeli prav poseben in prijeten 
občutek. Ob 11.00 uri so si ogledali hranjenje morskih levov, ki obiskovalcu pričara prav posebno doživetje, saj 
osebje ob tem pripravi posebno predstavo.  
 
Kljub omejenemu času obiska so otroci doživeli nekaj prijetnih izkušenj in izvedeli kar nekaj novih informacij o 
živalih, predvsem o mačjih pandah. Ob 12.00 uri so se vrnili nazaj na Biotehniško fakulteto, kjer smo se skupaj 
okrepčali ob okusni in zdravi hrani.  
 
Tretji del šole je bil namenjen Šoli in KVČB. Mag. Valentina Stefanova, klinični psiholog iz Pediatrične klinike 
UKC Ljubljana je prisotnim predstavila zakonodajo s področja šolskih prilagoditev dolgotrajno bolnih otrok. V 
tem času so otroci risali risbice, ki smo jih nato poslali predsednici Otroške sekcije, mag. Darji Urlep Žužej, dr. 
med. in ji zaželeli čim prejšnje okrevanje ter vrnitev v aktivnosti Otroške sekcije.  
 
Ob koncu srečanja je namestnica Otroške sekcije Danica Koren predstavila aktivnosti otroške sekcije društva in 
prisotne povabila na ogled informativne stojnice društva, kjer so bili razstavljeni promocijski materiali o 
kronični vnetni črevesni bolezni in publikacije, ki jih je društvo izdalo v 15 letih delovanja. 
 
Po skupinskem fotografiranju smo se vsak s svojimi mislimi o srečanju odpravili proti domu. Na tokratnem 
srečanju je bilo prisotnih 49 udeležencev, staršev in otrok s KVČB. 
 
 
 

 


