
 
 

Poročilo o akciji ozaveščanja o KVČB v družbi Petrol, Slovenska 
energetska družba d.d. 
Tomaž Ružič, Mateja Saje 

 
Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen (KVČB) je za zaposlene v družbi Petrol, Slovenska energetska 
družba d.d., v poslovnih prostorih na lokaciji Dunajska cesta 50 v Ljubljani, organiziralo akcijo ozaveščanja o 
KVČB s 

 

PREDSTAVITVENO STOJNICO IN STROKOVNIM SREČANJEM V OKVIRU AKCIJE,  
»TRENUTNO ODSOTEN – HVALA ZA RAZUMEVANJE« 
 
V Petrolu so se odločili, da v tednu, ko obeležujemo svetovni dan kronične vnetne črevesne bolezni (KVČB), 
sodelavcem na enostaven način predstavijo tovrstno bolezen prebavil neznanega vzroka. Z njo so se Petrolovci 
seznanili v sredo, 23. maja, ko smo v Odprtem prostoru spregovorili o delovanju društva za KVČB, znakih KVČB 
bolezni in načinih zdravljenja.  
 
O kronični vnetni črevesni bolezni (KVČB) so se lahko zaposleni Petrola seznanili že skozi dan, saj so člani 
društva za KVČB v avli poslovne stavbe postavili stojnico društva z promocijskimi gradivi o društvu in bolezni. 
Hkrati pa so se lahko zaposlenci Petrola z vprašanji obrnili tudi na člane društva za KVČB. Na stojnici so 
sodelovali Marko Čebulj, Helena Zakrajšek, Mateja Šventner in Olga Hemler. 
 
Številni Petrolovci pa so po odgovore na vprašanja o KVČB bolezni odpravili v Odprti prostor, kjer so o tej 
bolezni prebavil neznanega vzroka spregovorili tudi strokovnjaki.  
Najprej nas je zbrane, v imenu Petrola, pozdravila Marta Svoljšak Jerman, direktorica TRKV in vodja tehničnega 
razvoja.  
Nato je predala besedo Mateji Saje, predsednici društva za KVČB, ki je v kratkem uvodnem predavanju 
predstavila delovanje društva, programe, ki se izvajajo v okviru društva, ter kako smo se lotili ozaveščanja o tej 
bolezni. 
 
Nato je sledilo predavanje Ingrid Plankar, mag. farm., psihoanalitične psihoterapevtke, ki je predstavila, kako 
stres vpliva na prebavila. »Stres ni situacija, ampak je reakcija organizma,« je bilo glavno sporočilo predavanja 
in dodala, da se stresne reakcije začnejo v možganih, ki  
pa so povezani z našimi "drugimi možgani" - črevesjem. 
 
Z nami je bila tudi Tina Kurent, dr. med, ki nam je podrobneje predstavila kronično vnetno črevesno bolezen. 
Gre za redko in doživljenjsko bolezen, ki jo v kar 95% odkrijejo s kolonoskopijo. Razložila je tudi razliko med 
ulceroznim kolitisom in Crohnovo boleznijo.  
 
Zadnji predavatelj je bil Dušan Baraga, dr. med., spec. spl. med., podpredsednik društva za KVČB. Poudaril je, 
da je pomembno, da se KVČB bolezen redno spremlja pri specialistih. Predstavil je primer mladeniča, starega 24 
let, ki so mu pri 18 letih zaznali prve simptome bolezni. Predstavil je rezultate raziskave, ki so jo opravili znotraj 
društva. Ugotovili so, da ima vsak zdravnik v povprečju 7 bolnikov s KVČB in da jim primanjkuje informacij o tej 
bolezni. Zato so se odločili, da še dodatno izobražujejo zdravnike.  
Dejal je, da je KVČB bolezen z zagonom, ki pusti določene posledice in da je to ena izmed najbolj kompleksnih 
bolezni sodobnega časa  



 
Družba Petrol, Slovenska energetska družba d.d., je prva družba v kateri smo v letu 2018 akcijo »Trenutno 
odsoten – hvala za razumevanje« začeli širiti tudi v podjetjih in drugih delovnih organizacijah, z namenom 
ozaveščati delodajalce o tem, kakšna je kronična vnetna črevesna bolezen in s kakšnimi težavami se srečujemo 
oboleli. 
 
Organizatorji akcije ozaveščanja o KVČB in strokovnega srečanja v družbi Petrol, Slovenska energetska družba 
d.d. Ljubljana so bili ga. Marta Svoljšak Jerman (Petrol d.d.), ga. Mateja Saje (društvo za KVČB) in Tomaž Ružič 
(Petrol d.d. in društvo za KVČB). 
 
Ljubljana, 24. maj 2018        


