
 

 

 
 

Predstavitvena stojnica in strokovno srečanje na PU Maribor, v 
okviru akcije »Trenutno odsoten – hvala za razumevanje«, z 
naslovom: Kaj lahko delodajalec stori za kronične bolnike 
Danica Koren, organizator in moderator strokovnega srečanja 

 
Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen je 21. oktobra 2019, v času od 9.00 do 12.00 ure za zaposlene v 
Policijski upravi Maribor, v sejni sobi PP Maribor I, na lokaciji Vošnjakova ulica 1, 2000 Maribor, organiziralo 
predstavitveno stojnico in strokovno srečanje v okviru akcije »Trenutno odsoten – hvala za razumevanje« z 
naslovom: Kaj lahko delodajalec stori za kronične bolnike.  
 
V društvu se zavedamo, da bo okolica lažje razumela bolnika s kronično vnetno črevesno boleznijo, če bo vedela 
kakšna je ta bolezen in kakšne težave prinaša osebi s KVČB v vsakdanjem življenju, v šoli, v delovnih sredinah, 
skratka povsod, kjer se giblje. Zato od leta 2018 izvajamo akcijo osveščanja v delovnih organizacijah.   
 
Zaposlenim na Policijski upravi Maribor smo se predstavili z informativno stojnico, na kateri smo delili 
informativne materiale o KVČB, katere so si z zanimanjem ogledali in si nekaj informativnega materiala odnesli s 
seboj na svoja delovna mesta oz. v svoje domove.  
 
Strokovnega srečanja se je udeležilo 67 zaposlenih s PU Maribor, med njimi so bili tako nadrejeni, kot tudi 
sodelavci kroničnih bolnikov. Srečanje je organizirala in moderirala Danica Koren, ki je uvodoma predstavila 
namen akcije in kaj pomeni slogan »Trenutno odsoten – hvala za razumevanje«.  
 
Za tem smo si ogledali film bolnice s kronično vnetno črevesno boleznijo, ki se spopada s težavami perianalnih 
fistul. 
 
Prim. Cvetka Pernat Drobež, dr. med. spec. gastroenterologinja iz UKC Maribor, je izvedla predavanje z naslovom: 
»Življenje s kronično vnetno črevesno boleznijo«. Prisotni so z zanimanjem prisluhnili predavanju in se ob 
povedanem zamislili, kako težka je ta bolezen. 
 
Kronična vnetna črevesna bolezen je kronična, doživljenjska, vpliva na življenje človeka in terja različne 
prilagoditve posameznika, pa tudi okolice, v kateri živi in dela bolnik s KVČB. Kako se posameznik sooča z diagnozo 
kronična bolezen, nam je skozi pogovor z bolnikom s KVČB, policistom, zaposlenim na Operativno-
komunikacijskem centru Policijske uprave Maribor, Boštjanom Ropičem, predstavila višja policijska inšpektorica 
psihologinja iz Policijske akademije Generalne policijske uprave, ga. Mirjana Savić. Policist Boštjan Ropič, ki je 
tudi član našega društva, je prisotnim predstavil kako obvladuje bolezen, kako so ga kot kroničnega bolnika 
sprejeli nadrejeni in sodelavci, ali ga razumejo ko ima zdravstvene težave… 
 
Kako lahko Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen pomaga osebam s to boleznijo je predstavila 
predsednica društva Mateja Saje. Predstavila je posebne socialne programe, ki jih izvaja društvo, s poudarkom 
na akciji »Trenutno odsoten – hvala za razumevanje«. 
 
Ob koncu strokovnega srečanja je bila diskusija, v kateri so prisotni predavateljem zastavili vprašanja na 
predstavljene teme.  



 
Moderatorka Danica Koren je srečanje zaključila z mislijo: »Kronična vnetna črevesna bolezen je imunsko 

pogojena bolezen, ki povzroča vnetje črevesa ali celotne prebavne cevi. Bolezen je kronična, torej ni popolnoma 

ozdravljiva. Za bolezen so značilni zagoni vnetja in različno dolga obdobja remisije, v katerih je oseba s KVČB brez 

težav. Z ustreznim zdravljenjem in načinom prilagoditve življenja je mogoče bolezen obvladovati, zato je 

pomembno, da pri tem pomaga tudi okolica, torej  tudi Vi, spoštovani sodelavci oz. nadrejeni, da bodo obdobja 

zagonov čim krajša in obdobja remisij čim daljša in s tem bo tudi manj bolniških odsotnosti.«  

 
 
 


