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Ob svetovnem dnevu KVČB, ki se obeležuje vsako leto 19. maja je Društvo za KVČB letos pripravilo tiskovno 

konferenco - novinarski zajtrk z naslovom »Kar je nevidno naj postane vidno«. 

To je bil tudi slogan letošnje obeležitve poslan s strani EFCCE vsem članicam evropskega združenja oseb s KVČB. 

Po predhodni prošnji na Zavarovalnico Triglav oddelku »Skrbimo za svoje zdravje« se mi je uspelo dogovoriti, da 

nam za ta dogodek brezplačno oddajo prostor Triglav Lab na Dunajski 20 v Ljubljani za izvedbo zajtrka z 

novinarji. Za dogodek so nam sponzorirali tudi vodo in kavo. S članicami sekcije LGN regije smo pred pričetkom 

tiskovne konference pripravile stojnico društva za KVČB, poskrbele za hrano in ostale podrobnosti.  

Povabilo je šlo na veliko število novinarjev z namenom, da jim predstavimo obeležitev svetovnega dneva KVČB 

tako v Sloveniji kot globalno, delovanje društva z našimi posebnimi socialnimi programi in poudarkom na tem, 

da jih izvajamo z namenom in ciljem kako izboljšati kvaliteto življenja obolelim. Beseda je na tiskovni konferenci 

tekla o tem, da je kronična vnetna črevesna bolezen (KVČB)  huda kronična bolezen, ki je običajno našim očem 

skrita, nevidna, saj poteka v notranjosti telesa in v imunskem sistemu. Veliko obolelih pa ima kljub temu in tudi 

zaradi tega veliko težav v svojem življenju in poklicni poti. Ena od težjih oblik bolezni je penetrantna oblika za 

katero je značilno nastajanje fistul, ki še dodatno ovirajo obolelega in močno zmanjšajo kvaliteto življenja. 

Penetrantna oblika bolezni predstavlja tudi eno najtežjih izzivov za zdravljenje, zato je nova oblika zdravljenja, 

zdravljenje z matičnimi celicami, upanje za številne bolnike. Vsi nastopajoči so se na povabilo o sodelovanje 

odzvali . Dogodek je povezovala Lucija B. Patavs odgovorna urednica revije Medicina danes sodelovali pa smo 

Tina Kurent dr. med. specializantka gastroenterologije, Gastroenterološka klinika UKC Ljubljana, Dušan Baraga 

dr. med . spec. druž. med., podpredsednik društva za KVČB, asist. dr. Gregor Norčič dr. med. spec. abd. 

kirurgije, KO za abdominalno kirurgijo UKC Ljubljana Mateja Saje, predsednica društva za KVČB. 

Za nazorno predstavitev ene od težjih oblik KVČB perianalnih fistul smo predvajali video, ki je bil v ta namen 

posnet lansko leto s članico društva in z njeno osebno zgodbo o življenju s Crohnovo boleznijo in perianalnimi 

fistulami. 

Po končani tiskovni konferenci so sledila vprašanja novinarjev in izjave nastopajočih za medije.    


