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19. aprila je Društvo za KVČB v sodelovanju z podjetjem Janssen, farmacevtski del Johnson & Johnson d.o.o. 

organiziralo webinar z naslovom »Skrite plati KVČB«. Udeležilo se ga je 96 članov Društva za KVČB. Govoriti o 

duševnem zdravju in težavah povezanih z njim je težko. V Društvu smo se zato odločili, da se lotimo tudi tega 

področja in smo zato organizirali webinar na to temo. 

Življenje s kronično vnetno črevesno boleznijo je lahko za nas obolele kot naše najbližje čustveno zelo 

obremenjujoče. Značilni simptomi bolezni kot so bolečina, utrujenost, urgentni pozivi na blato in 

nepredvidljivost ponovnega zagona bolezni pri nas sprožajo široko paleto čustev. 

O tem kako se soočiti s strahom, jezo, anksioznostjo ali depresijo, ki jo zaradi bolezni občutimo ter o 

povezanosti telesnega in duševnega zdravja sta spregovorili strokovnjakinji gastroenterologinja dr. Nataša 

Smrekar, dr. med. in psihiatrinja Silva Demšar, dr. med. Moderator srečanja je bil Iztok Konc. Po uvodnem 

pozdravnem govoru predsednice Društva za KVČB smo najprej poslušali predavanje o tem, da težje potekajoče 

oblike KVČB povečajo stisko pri obolelih. Gastroenterolgi te stiske večkrat pri obravnavi oseb s KVČB zaznajo, 

samo zdravljenje pa prepustijo psihiatrom ali družinskim zdravnikom. Dr. Smrekarjeva je poudarila tudi veliko 

povezanost delovanja signalov med črevesjem in našimi možgani in obratno in, da je lahko pri osebah s KVČB  

povečana pojavnost anksioznosti, depresij in bipolarnih motenj. Med aktivno fazo bolezni se tveganje za pojav 

psiholoških motenj poveča. Duševne težave lahko nastopijo ob postavitvi diagnoze, ob ponovitvi simptomov 

bolezni po operaciji - še posebej, če imamo stomo ali pri odpovedi zdravljenja.  Pri zdravljenju KVČB s 

kortikosteroidi se lahko kot nezaželjeni učinek  zdravljenja pojavijo spremembe razpoloženja in duševnosti. 

Dr. Smrekarjeva je tudi povedala, da je življenje osebe s KVČB s stalnimi “nevidnimi” simptomi kot so 

utrujenost, bolečina težko. 

O tem kako se soočiti in živeti s kronično boleznijo pa je skozi predavanje orisala psihiatrinja dr. Silva Demšar . 

Opisala je kakšni so znaki in kako prepoznati stres, aksioznost, tesnobo ali depresijo. V tujini imajo time, kjer je 

v zdravljenje KVČB vključen tudi psiholog ali psihiater. Psihiatrinja je povedala, da osebe s KVČB pogosto 

psihične težave pripisujemo osnovni bolezni (da ne poteka dobro, da je slabo zdravljena, da so zdravila kriva) in 

da imamo potrebo, da psihične težave skrijemo – tako kot svojo kronično bolezen. Skozi diskusijo so člani 

postavili kar nekaj vprašanj na katera sta strokovnjakinji odgovorili. 

 

Zanimanje za webinar je bilo zelo veliko, zato je nujno, da bomo tudi v prihodnje organizirali srečanja s to 

tematiko.  

 
 


