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Društvo za KVČB je v letošnjem letu, z veseljem in ponosom, obeležilo 10. obletnico delovanja 
društva. Slavnostno smo jo praznovali 17. maja 2014, v Rogaški Slatini, kamor smo poleg svojih članov 
povabili tudi društva za KVČB iz drugih evropskih držav, evropsko združenje EFFCA, druga invalidska 
društva, ki so člani NSIOS-a, Društvo psoriatikov in strokovne predavatelje, ki s svojim znanjem 
pomagajo in podpirajo društvo. Izvedbo prireditve ter spremljajoče aktivnosti sta nam finančno 
omogočili farmacevtski firmi MSD in Abbvie ter Fundacija FIHO, za kar se jim ob tej priložnosti še 
enkrat zahvaljujemo. 
 
Prireditev je vodila Jasna Kuljaj. Našemu vabilu se je  odzvalo 125 članov našega društva,  gostje iz 
Hrvaške, Srbije, Češke in Avstrije, predsednik Zveze ILCO, predsednica društva Vizija in predsednica 
Društva psoriatikov. 
 
Po uradnem pozdravu predsednice društva Mateje Saje in kratkemu, vendar pestremu pregledu 
desetletnih aktivnosti društva,  smo prisluhnili predavanju asist. mag. Darje Urlep Žužej, dr. med. in 
Dušana Barage, dr. med., ki sta predstavila študiji o KVČB pri otrocih in odraslih. 
 
O društvu, ki deluje aktivno že 10 let je težko zapisati povzetek. Iz tega razloga je ob tej priložnosti 
nastala priročna brošura, v kateri so na kratek in atraktiven način zapisani in opisani izstopajoči  
dogodki, ki so zaznamovali posamezno leto desetletnega delovanja.  
 
Ob tej priložnosti smo najzaslužnejšim članom društva podelili priznanje. Temelje društvu so leta 
2004 postavile asist. mag. Darja Urlep, dr. med., ga. Danica Koren in ga. Nadica Bejakovič ter aktivno 
delovale v društvu vseh 10 let. Za današnjo podobo društva so zaslužni še ga. Mateja Saje, 
predsednica društva, Dušan Baraga, dr. med., kot podpredsednik  ter Dejan Koren kot administrator 
in oblikovalec naše spletne strani. Posebna zahvala gre še višji med. sestri Eriki Macur, prof. prim. dr. 
Ivanu Ferkolju in asist. prim. Cvetki Pernat Drobež, dr. med.  
 
Ob prijetni glasbi v živo, simpatični voditeljici in v prijetnem okolju smo druženje in praznovanje 
zaključili okoli 19. ure ter se z novimi vtisi z organiziranim prevozom odpeljali proti domu. 


