
 
 

Poročilo s stojnice ob Dnevu zdravja in s strokovnega srečanja v ZD 
Idrija, dne 16. in 21. maja 2015 
Petra Leskovšek Lasetzky 
 
V soboto, 16. maja 2015 se je društvo med 8. in 12. uro v sklopu Dneva zdravja, ki ga je s številnimi partnerji 
organiziral ZD Idrija, obiskovalcem na Mestnem trgu predstavljalo s stojnico na kateri smo delili promocijski 
material društva.  

V sklopu Dneva zdravja so se na stojnicah predstavili tudi Kmetija pri Bašlju, Kmetija na Ravan, Kmetija Košenija, 
Čebelarstvo Lapanja, Hiša zelišč, Kmetija Naš raj, Kmetija Pr Jušku in Potujoča prodaja ekoloških izdelkov. Vrtec 
Idrija, Varstveno delovni center, enota Idrija in Osnovna šola Spodnja Idrija so na svojih stojnicah v pokušino 
ponujali marsikaj zanimivega, ZD Idrija pa je izvajal brezplačne meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola v 
krvi, predstavili pa so tudi preventivne dejavnosti zobozdravstvene in zdravstvene vzgoje oziroma preventive. 
Svojo stojnico so imele še Koncern Kolektor, Lekarna Ljubljana, Vzajemna, Društvo slepih in slabovidnih in 
Čebelarsko društvo Idrija, na prizorišču pa je bil postavljen tudi model napihljivega debelega črevesa. 

Kulturni program s točkami OŠ Idrija, Cerkno in Spodnja Idrija so vodili dijaki in dijakinje idrijske gimnazije, 
otroški program pa je z Zvezo prijateljev mladine Idrija med 9. in 11. uro v Mestni knjižnici in čitalnici organiziral 
delavnico in pravljično uro za otroke. 

Prireditev ob Dnevu zdravja je bila zanimiva in pestra s številnimi obiskovalci. 
 
Po predstavitvi s stojnico smo ocenili tudi stranišča v zdravstvenem domu.  
 
V četrtek, 21. maja 2015 pa je društvo v Zdravstvenem domu Idrija izvedlo še strokovno srečanje in sicer s 
pričetkom ob 13.30 uri. Strokovno srečanje za osebje zdravstvenega doma je potekalo po naslednjem 
programu: 

1. Vladimir Mlinarič, dr. med., specialist gastroenterolog: Crohnova bolezen in ulcerozni kolitis 
2. Mateja Saje, predsednica društva: Predstavitev Društva za kronično vnetno črevesno bolezen 

 
Strokovnega srečanja se je udeležilo 25 zdravnikov in medicinskih sester ter 1 predstavnica društva, trajalo pa 
je do 14.30 ure. 
 
 


