
 

Poročilo predstavitvene stojnice in strokovnega srečanja z naslovom 
»Življenje s kronično boleznijo - KVČB skozi oči bolnika« v okviru 
akcije, »Trenutno odsoten – hvala za razumevanje« v D.D Lek 
10.12.2019  
Mateja Saje organizator strokovnega srečanja  

Zarja Klun  

 
Strokovno predavanje je bilo izvedeno kot notranji dogodek za zaposlene v Leku, da bi se bolje spoznali s 

kronično vnetno črevesno boleznijo (KVČB). Na strokovnem srečanju so se predstavile gastroenterologinja dr. 

Nataša Smrekar dr. med. spec. int. medicine, predsednica društva za KVČB Mateja Saje in članica društva za 

KVČB Zarja Klun. Srečanje je trajalo približno uro in pol. 

Na začetku je dr. Nataša Smrekar dr. med. spec. int. medicine predstavila strokovni del srečanja – kaj sploh je 

kronična vnetna črevesna bolezen, kaj je znanega o njenem nastanku in izvoru, katere diagnoze spadajo pod 

skupino KVČB, kakšni so simptomi bolezni, kako poteka cikel bolezni in kakšne načine zdravljenja se uporablja. 

Srečanje je nadaljevala Mateja Saje, ki je na kratko predstavila društvo za KVČB, kaj je njegov namen in kakšne 

cilje ima. Predstavila je tudi dejavnosti društva in aktivnosti, ki jih ponuja za člane. Kot tretja pa se je predstavila 

Zarja Klun, ki je govorila o svoji izkušnji z boleznijo in kako ji je diagnoza spremenila potek življenja.  

Na koncu so bili udeleženci predavanja povabljeni k sodelovanju, kjer so imeli možnost postavljana vprašanj, ki 

so se dotaknila tako bolezni same, življenja z boleznijo in njenih posledic, ter delovanja društva za KVČB.  

Srečanje smo zaključili kasneje, kot je bilo načrtovano, saj se je debata z udeleženci predavanja razživela, s 

čimer lahko sklenemo, da je bilo strokovno srečanje uspešno in potrebno.  

Zaposleni v D.D Lek in udeleženci so se lahko ustavili tudi pri stojnici društva za KVČB, kjer so naše članice 

Mateja Š. In Helena predstavile publikacije društva in zaposlenim Leka odgovorile še na dodatna vprašanja o 

delovanju društva in bolezni.  


