
 

Poročilo strokovnega srečanja v podružnicah Leka Ljubljana, 
Mengeš, Prevalje, Lendava v okviru akcije »Trenutno odsoten – 
hvala za razumevanje« z naslovom: Kaj lahko delodajalec stori za 
kronične bolnike? 
Mateja Saje organizator strokovnega srečanja  
 
Akcijo »Trenutno odsoten – hvala za razumevanje«, peljemo po delovnih organizacijah od leta 2018. S 
podjetjem Lek – podružnico v Ljubljani smo organizirali prvo strokovno srečanje s predstavitveno stojnico na 
temo »Življenje s kronično boleznijo - KVČB skozi oči bolnika« že konec lanskega leta.  
 
V letošnjem septembru pa sem se s predstavnico Leka medicinsko svetovalko dogovorila, da akcijo v Leku letos 
razširimo še na ostale podružnice njihovega podjetja. Podjetje Lek sestavlja več podružnic, ki imajo skupno več 
kot 4500 zaposlenih. Te se nahajajo v Ljubljani, Mengšu, Lendavi in Prevaljah. 
 
Že pri planu izvedbe letošnjega strokovnega srečanja v okviru akcije smo se domenili, da zaradi upoštevanja 
ukrepov za zajezitev širjenja okužb glede na epidemiološko situacijo v državi in širši regiji letos izpeljemo vse 
skupaj preko spleta. 

Na obeh straneh je organizacija takega srečanja predstavljala svojevrsten izziv. 

Ker stojnic društva v podružnicah Leka tokrat nismo mogli postaviti smo v povabilu na strokovno srečanje 

posredovali linke, kjer so si povabljeni lahko prebrali več o izdanih gradivih, delovanju in aktivnostih društva. 

Strokovno srečanje akcije »Trenutno odsoten – hvala za razumevanje« ozaveščanja o KVČB po vseh 
podružnicah Leka širom Slovenije je potekala v torek, 10. novembra 2020 preko platforme MS Teams on line. O 
KVČB, njenem diagnosticiranju in zdravljenju je predavala specialistka interne medicine dr. Nataša Smrekar, dr. 
med., iz KOGE - UKC Ljubljana. Večkrat je med svojo predstavitvijo poudarila, da je KVČB huda kronična 
bolezen, ki s seboj nosi tudi veliko stigmo. Po njeni predstavitvi sem predstavila, društvo, njegovo delovanje, 
aktivnosti in akcijo »Trenutno odsoten – hvala za razumevanje«.  
V zadnjem delu strokovnega srečanja je svojo osebno zgodbo z nami delila Zarja Klun, članica Društva za KVČB , 
ki je zbolela pri 11 letih, v začetku najstniškega obdobja, ko je življenje mladostnice tako ali tako že zelo 
razburkano in polno čustev. V njeni zgodbi je bilo povedano kako s KVČB živi že več kot 20 let in kako se 
spopada z boleznijo. 
 
Po končanih predstavitvah so slušatelji zastavili kar nekaj vprašanj vsem trem. Sama izvedba strokovnega 
srečanja je dosegla preko spleta ogromno število slušateljev za kar smo v društvu neizmerno hvaležni. Na tak 
način je bil namen ozaveščanja o KVČB več kot dosežen.   


