
 

 
Javna tribuna »Želim kvalitetno in zdravo živeti , čeprav sem bolan«  
Šolski center Ljubljana; 17.4.2013 , v  organizaciji otroške sekcije 
Bojan Štrukelj 
 
 
 
Otroška sekcija Društva za kronično vnetno bolezen je 17. aprila v Šolskem centru v Ljubljani pripravila 
strokovno srečanje, namenjeno vodstvenim in  svetovalnim delavcem  srednjih šol ljubljanske regije.  Namen 
srečanja je bil predstaviti kronično črevesno bolezen, ki pesti kar veliko naših mladostnikov in mladostnic, ter 
spodbuditi tudi šolnike, da bi po svoje prispevali h kakovostnejšemu življenju mladih obolelih ljudi. Vabilo za 
srečanje je bilo poslano na petdeset naslovov srednjih šol in dijaških domov, vendar je bila udeležba nizka.  
Na začetku je prisotne pozdravil vodja Otroške sekcije Bojan Štrukelj in se z skromnim darilom  zahvalil 
direktorici Šolskega centra Ljubljana , gospe  Nives Počkar  za gostoljubnost. V nadaljevanju sta zdravnika 
specialista Pediatrične klinike  gospa Darja Urlep Žužej ter gospod Matjaž Homan na zanimiv in razumljiv način 
predstavila bolezen in zdravljenje le-te, pa tudi vpliv bolezni na samo življenje mladostnika. Gospa Alenka Klinc 
z oddelka za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami Zavoda RS  za šolstvo je pregledno predstavila  oblike 
pomoči bolnim šolarjem ter osvetlila postopek usmerjanja. Gospa Branka Žnidaršič  in gospa Tanja Bečan iz 
bolnišnične šole OŠ Ledina pa sta pripravili temo o tem, kaj lahko storimo, ko se pri pomoči bolnemu učencu kaj 
zatakne. Z vidika staršev, pa je pogled na kakovost življenja bolnika  podal Bojan Štrukelj.  Mateja Saje,  je 
strokovni del srečanja zaključila s pregledno predstavitvijo bogate dejavnosti društva. 
Žal se zaradi skromnega obiska   predvidena razprava ni razvila, so pa bili prisotni enotnega mnenja, da bo 
potrebno s podobnimi strokovnimi srečanji v ljubljanski regiji še nadaljevati. Kot kažejo domače in tuje 
raziskave je med šolsko populacijo od 12 do 15% dolgotrajno bolnih mladostnikov, mnogi od teh imajo tudi 
kronično črevesno obolenje. Kljub tej bolezni pa imajo tudi oni pravico do izobraževanja in kakovostnega 
življenja.   
Ob koncu strokovnega dela , se je Bojan Štrukelj še enkrat zahvalil prisotnim in predavateljem, slednjim pa je 
podelil skromna darila. Vse pa je povabil na prigrizek in klepet.  
 


