
 

 
Obeležitev svetovnega dneva kronične vnetne črevesne bolezni 
2021 pod geslom »Prekinimo tišino«.  
Mateja Saje 

 
Zaradi omejitev pri izvedbi dogodkov zaradi COVID-19 smo večino dogodkov izvedli preko spleta nekaj pa tudi v 
živo na lokalnem nivoju .  
 
Obeležitev svetovnega dneva KVČB je potekala v tednu od 17.5, do 22.5. s tremi velikimi dogodki : 

- Izvedba novinarske konference 19.5.2021 pod geslom »Prekinimo tišino«. 
- 21. in 22.5. mednarodni dvodnevni 9. simpozij o KVČB z naslovom KVČB doma in v službi 
- 22.5.2021 v večernih urah lokalno druženje po sekcijah društva za skupni cilj nabiranja km in prenos 

prižiga luči iz Maribora in Ljubljane.  
-  

 

Poročilo novinarska konferenca »Prekinimo tišino« 19.5.2021 
 
Evropska zveza društev za Crohnovo bolezen in ulcerozni kolitis (EFCCA) in s tem tudi slovensko društvo smo 
letos svetovni dan kronične vnetne črevesne bolezni, 19. maja, obeleževali pod geslom »Prekinimo tišino« 
(#breakthesilence#). S tem želimo osveščati o vplivu KVČB na življenja nas obolelih na izobraževalnem, 
poklicnem in osebnem področju, sprožiti dialog o psihološkem vplivu bolezni na obolele in predstaviti skrita 
dejstva o tem, kako z njo živimo.  
 
V Društvu za KVČB smo tudi letos ob svetovnem dnevu bolezni, pripravili niz dogodkov, ki so se začeli z 
novinarsko konferenco, na kateri so spregovorili doc. dr. David Drobne, dr. med., gastroenterolog s klinike za 
gastroenterologijo na UKC Ljubljana, dr. Silva Demšar, dr. med., spec. psihiatrije s Psihiatrične klinike Ljubljana, 
Ingrid Plankar, psihoterapevtka, Dušan Baraga, dr.med., spec. spl. med. in podpredsednik, ter Mateja 
Saje, predsednica Društva za KVČB.  
 
Novinarsko konferenco je vodil član Društva za KVČB, novinar RTV Slovenija Matija Mastnak. 
 
Dr. David Drobne je na novinarski konferenci opozoril, da je zelo pomembno pravočasno zdravljenje. 
KVČB je imunsko pogojena bolezen, ki ni popolnoma ozdravljiva, povzroča pa vnetje črevesja ali celotne 
prebavne cevi. Zanjo so značilni zagoni vnetja s hudimi bolečinami in krči v trebuhu, driskami, izčrpanostjo in 
utrujenostjo ter različno dolga obdobja remisije, ko so nekateri bolniki lahko tudi brez težav. Za obolele je 
pomembno predvsem pravočasno in ustrezno zdravljenje, saj lahko bolezen vodi tudi v hude zaplete oz. telesne 
okvare. Poudaril je, da gre za izrazito multidisciplinarno bolezen, saj so pri zdravljenje pogosto udeleženi tako 
osebni zdravniki kot kirurgi, dietetiki, psihologi in psihiatri, vključiti pa moramo tudi širšo bolnikovo okolico. 
Specialisti gastroenterologi ocenjujejo, da je v Sloveniji približno 8.000 -10.000 bolnikov s KVČB.  
 
Dr. Silva Demšar je izpostavila, da obolelis KVČB živimo veliko večino svojega življenja. Povedala je, da so izgube 
na telesnem nivoju jasno definirane in jih lahko opazujemo, psihične pa so drugačne. Bolniki izgubimo občutek 
temeljne varnosti in stabilnosti in v akutnem stadiju je ta stiska zelo močna, hkrati pa se pojavlja tudi v 
stabilnem obdobju brez simptomov. Takrat se sprašujemo, ali ravnamo pravilno, ali smo dovolj pozorni na svoje 
zdravje in kdaj se bo spet pojavil nov zagon. Kronična bolezen pa nas spremlja ves čas. 
 



Ingrid Plankar je orisala faze od takrat, ko zbolimo za KVČB pa potem tudi kasneje, ko živimo s KVČB. Oboleli 
pogosto sprva zanikamo bolezen, o njej pa tudi zelo težko spregovorimo, praviloma pa obolelega s KVČB 
spremljata tudi nizka samopodoba in samospoštovanje, zato je značilna tudi nagnjenost k depresiji in tesnobi.  
 
Dušan Baraga je povedal, da družinski zdravniki nimajo veliko oseb s KVČB v svojih ambulantah. V povprečju je 
to 6-8 oseb s KVČB.  Kronične bolezni so pogoste, zato so družinski zdravniki usposobljeni za obravnavo,  si pa 
želijo, da bi bile tudi čakalne dobe krajše in bi bilo lažja dostopnost  do psihoterapevta ali psihiatra kar je za 
osebe s KVČB zelo pomembno. 
 
Na koncu sem predstavila, da je delovanje Društva za KVČB v slovenskem prostoru izrednega pomena . Skozi 
izvajanje posebnih socialnih programov, se v prvi vrsti trudimo kako lahko najbolj izboljšamo kvaliteto življenja 
obolelim in jim pomagamo pri soočenju z boleznijo. V društvu smo zbrani ljudje, ki se znamo spoprijeti z 
boleznijo v vsakodnevnih situacijah, zato se tam dobro počutimo. Vzpodbuda pa je nekaj, kar bolniki s 
kroničnimi boleznimi vedno potrebujemo.  
 
 
 
 
 


