
 

Poročilo srečanja webinarja "KVČB bo vedno z nami, kaj pa covid-19 
in njegove posledice " 
Mateja Saje 
 

Društvo za KVČB je skupaj v sodelovanju s podjetjem Lek 4.10.2021 ob 18.00 organiziralo webinar z 
naslovom "KVČB bo vedno z nami, kaj pa covid-19 in njegove posledice ". 
 
Na webinarju je prva spregovorila dr. Nataša Smrekar specialistka gastroenterologinja iz kliničnega 

oddelka za gastroenterologijo iz Ljubljane z o tem kaj so se naučili zdravniki specialisti 

gastroenterologi o covid 19 pri osebah s KVČB. Na začetku svoje predstavitve je povedala nekaj o tem 

kaj se zgodi v našem telesu ob okužbi, takrat, ko virus vstopi v telo in kateri receptorji pri tem 

sodelujejo. Receptorji so tudi v prebavilih zato pri osebah s KVČB je ob okužbi je prizadetost prebavil 

veliko bolj pogosta kot pri ostalih ljudeh. Ta odstotek je lahko tudi do  48 %. Zato je za 

gastroenterologe še težje, ker morajo klinično ločiti na začetku ali gre za zagon osnovne bolezni – 

KVČB ali za okužbo covid - 19. 

Virus se izloča z blatom in gre lahko tudi za prenos virusa po oralno fekalni poti za kar pa še ni 

dokazov.  

Pomembno je, da je dr. Smrekar povedala, da osebe s KVČB nimamo večje tveganje za okužbo z covid 

– 19 in je tveganje enako kot pri ostali populaciji tudi, če smo zdravljeni z imunosupresivi ali 

biološkimi zdravili. Bolj smo ogroženi takrat, ko prejemamo sistemske kortikosteride. 

Obstaja tudi Register Secure – IBD, kjer se je z vnosom podatkov pokazalo, da so težji poteki povezani  

s starostjo bolnika. Dejavniki tveganja starost več kot 65 let in pridružene spremljajoče bolezni visok 

pritisk, sladkorna bolezen, srčno popuščanje in aktivna KVČB bolezen. Če zbolimo se terapija začasno 

ukine, drugače pa moramo terapijo prejemat kot imamo predpisano. 

Na koncu je podala statistiko glede na prebolevnost in cepljenost 703 oseb s KVČB, ki se vodimo na 

kliničnem oddelku za gastroenterologijo v Ljubljani. Sledil je zaključek v obliki priporočila za cepljenje.  

Sledila je predstavitev prof. Boruta Štruklja iz Fakultete za farmacijo, ki se že več let ukvarja 

znanstveno ukvarja z KVČB. Na začetku je povedal, da se življenjska doba ljudi podaljšuje tudi na 

račun razvitja antibiotikov in cepiv. Nadaljeval je o tem kdaj in kako so se začela cepiva razvijati in se 

dotaknil epidemij preteklosti črnih koz in španske gripe. Klasična cepiva, ki jih poznamo že vrsto let so 

živa cepiva, mrtva cepiva iz očiščenih mikroorganizmov, konjugirana cepiva, rekonbinantna cepiva. Z 

novo tehnologijo pa so narejena cepiva proti covid-19. V Evropski uniji imamo trenutno na razpolago 

4 cepiva, ki vsebujejo vektorsko DNA osnovo ali informacijsko RNA osnovo. Razložil je kakšen je 

corona protein in kakšen je mehanizem odgovora našega telesa, ko vanj vstopi tujek ali v obliki 

cepiva ali v obliki virusa kot okužbe. Po vstopu tujka rabimo čas 10 do 14 dni, da naredimo 



nevtralizacijska protitelesa oziroma ustvarimo dovolj visok titer protiteles za našo zaščito. V svoji 

predstavitvi se je prof. Štrukelj dotaknil tega kaj so protivnetni citokini in kaj je za nas osebe s KVČB 

večje tveganje ali okužba z covid-19 ali cepljenje in zakaj cepljeni zbolevajo, kateri so stranski učinki 

cepiv. Nobeno cepivo ni 100 % po cepljenju pa moramo ločiti med osnovno in idealno zaščito. Za 

osebe s KVČB strokovnjaki menijo, da je veliko manjše tveganje za nas, da se cepimo kot, da se 

okužimo in prebolimo covid-19 zato cepljenje priporočajo. Prav tako priporočajo tretji poživitveni 

odmerek cepiva po petih do šestih mesecih.   

Damjan Perme je psihiater zaposlen na psihiatrični kliniki v Ljubljani in je bil na webinar povabljen 

zato, da bi predstavil tematiko sprejemanja kronične bolezni in kakšne so posledice epidemije covid-

19. Na začetku je pozdravil udeležence in predavatelja, ki sta predavala pred njim in poudaril , da, če 

bi bili ljudje seznanjeni na tak način z informacijami o cepivih in bolezni kot sta jih podala dr. Nataša 

Smrekar in prof. Borut Štrukelj bi preprečili pri ljudeh marsikatero dilemo, strah in dvom. 

Neinformiranost ljudi vidi kot glavni problem pri sprejemanju novih dejstev v epidemiji. Ljudje v 

kriznih situacijah reagiramo tako, da se pri nas pojavi strah, nezaupanje in teorije zarot. Povedal je, 

da bodo posledice epidemije covid-19 na psiho ljudi vidne šele čez čas. Zagotovo pa specialisti pri 

tistih, ki so preboleli opažajo zmanjšane kognitivne sposobnosti kot so težave s koncentracijo, 

zmanjšana dela zmožnost, utrujenost… Epidemija in z njo zaprtje države in pokazala veliko družinske 

patologije od nesoglasij v družini, stisk otrok, mladostnikov in družinskega nasilja. V nadaljevanju je 

predavatelj povedal, da je izredno pomembno kako oboleli sprejemamo kronično bolezen, kako 

živimo z njo in kako sodelujemo pri doživljenjskem zdravljenju in da ni za zanemariti tudi placebo 

učinka. Raziskave v ZDA so pokazale, da približno 50 % ljudi ne upošteva zdravnikovega nasveta. 

Podal je svojo izkušnjo z kronično boleznijo in poudaril, da se v današnji medicini zdravniki 

premalokrat vživijo v vlogo pacienta, ki rabi ob tem, da je bolan tudi več pozornosti, več pogovora, 

več sodelovanja. Ko zbolimo za kronično boleznijo gremo čez različne faze od zanikanja, oklevanja do 

anksioznosti strahu jeze lahko tudi do depresije. Ker pa so kronične bolezni dolgotrajne in 

doživljenjske lahko pri nekaterih ljudeh pride do psihoorganske spremenjenosti zaradi stalne psihične 

vpetosti v potek svoje bolezni. Veliko faktorjev je pomembnih, ki vplivajo na sodelovanje pacienta pri 

zdravljenju. Najpogostejše pritožbe pacientov so v zvezi s pomanjkljivo komunikacijo in pritožbe, da 

jih zdravniki ne poslušajo.  

Zaključil je, da je komunikacija med bolnikom in zdravnikom izrednega pomena saj vpliva na kvaliteto 

odnosa, na bolnikovo odzivnost pri jemanju zdravil, na njegovo poznavanje bolezni in bolezenski izid.  

  

 

 

 

 


