
 

 

 
 
Psihološka plat kronične vnetne črevesne bolezni in spopadanje z 
njo 
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Epidemija covid-19 je bila zadnji dve leti v ospredju našega življenja. Zamajala je naše občutke varnosti, gotovosti 
in predvidljivosti ter okrepila strahove, negotovost, tesnobo, nervozo. Pomlad nam prinaša vrnjeno svobodo 
druženja in neposrednega komuniciranja, zato Društvo za KVČB na novo organizira regijske psihološke delavnice, 
ki članom nudijo psihološko podporo. V sodelovanju s podjetjem Jansen, farmacevtski del Johnson & Johnson 
d.o.o. smo tako organizirali psihološko delavnico z naslovom “Psihološka plat kronične vnetne črevesne bolezni 
in spopadanje z njo”. 
 
Strokovno srečanje, ki je bilo namenjeno članom Sekcije celjsko koroške regije, je potekalo v sredo, 30. 3. 2022, 
v prostorih Vile Biance v Velenju. Delavnice se je udeležilo 18 bolnikov s kronično vnetno črevesno boleznijo. 
Tema delavnice je bila zastavljena s pogledom gastroenterologa, ki ga je predstavila Renata Šibli, dr. med. 
specialistka gastroenterologije in pogledom psihiatra, ki ga je predstavila Anja Cvikl Planko, dr. med. specialistka 
psihiatrije. 
 
Ali lahko KVČB poveča duševno stisko obolelih? 
Renata Šibli, dr. med. specialistka gastroenterologije je v začetku predavanja predstavila KVČB in njeno delitev 
na ulcerozni kolitis in crohnovo bolezen. Omenila je, da letno zboleva vse več bolnikov in da gre za bolezen 
sodobnega časa, ki se v zadnjih letih pojavlja tudi v državah v razvoju. Veseli pa smo lahko, da so z razvojem na 
trg prišla, in še vedno prihajajo, zdravila, ki izboljšujejo kvaliteto življenja bolnikov ter v vedno večji meri 
omogočajo globoke remisije in celo spremembe poteka bolezni. Kljub trudom zdravniške stroke ima bolezen še 
vedno velik vpliv na kvaliteto življenja bolnikov. Le-ti se srečujejo z nemalo pomisleki, strahovi, telesnimi težavami 
in stigmami, ki imajo vpliv na duševno zdravje. To dokazujejo tudi raziskave, ki kažejo, da je pojav depresije pri 
KVČB bolnikih višji za cca 8 - 21 % v primerjavi s splošno populacijo. Obremenjujoča doživljanja bolnikov imajo 
nato dvosmerni vpliv na slabšanje KVČB.  
 
Zatorej, nam je odgovor na vprašanje, ki ga je predavateljica postavila v naslovu strokovnega predavanja, 
zagotovo znan. KVČB lahko poveča duševno stisko obolelih in kot smo na predavanju ugotovili, je zelo 
pomembno, da bolniki o stiski spregovorijo bodisi z bližnjimi, Društvom za KVČB ali/in zdravstvenim osebjem. 
 
Psihološka plat KVČB 
V slogi pomembnosti duševnega zdravja smo nadaljevali s strokovnim predavanjem Anje Cvikl Planko, dr. med. 
specialistke psihiatrije, ki nam je dala vpogled v psihične bolezni na splošno in v povezavi s KVČB. Izvedeli smo, 
da je črevesje kot naši drugi možgani. Raziskave kažejo, da vloga črevesne mikrobiote ni le v prebavi, temveč ima 
vpliv tudi na možgane in vedenje. Duševne bolezni so lahko posledica tega dvosmernega vpliva. Predavateljica 
nam je v nadaljevanju podrobneje predstavila depresijo in anksioznost, kot pogosti motnji. Poudarila je pomen 
in načine zdravljenja, ki so odvisni od vrste težave. Najpogosteje so to psihoterapija, antidepresivi, uspavala ipd. 
Izvedeli smo, da se lahko tesnobo naučimo nadzorovati in da nam pri tem lahko pomagajo različne tehnike, kot 
so dihalne vaje, vaje čuječnosti, meditacija in tudi enostavne tehnike npr. naštevanje besed na črko R. 
 
Predavateljici sta bili na voljo za vprašanja, na katera sta dali konstruktivne odgovore, ki so bili bolnikom zagotovo 
v pomoč. Za konec bi dodali, da je skrb za duševno zdravje ključ do lažjega vsakdana, posebno za bolnike KVČB 
katerih bolezen že tako vpliva na kakovost življenja. Stiske in slabše mentalno zdravje lahko privedejo do 
poslabšanje njihove osnovne bolezni, zato si želimo, da bolniki to uvidijo ter težave prepoznajo, jih naslovijo in 
se z njimi spoprimejo. 


