
 

Poročilo šole za bolnike na biološki terapiji s kronično vnetno  

črevesno boleznijo, ki je potekala 10.11.2015 na Pediatrični kliniki v 

Ljubljani.  

Erika Šmid 

Klinični oddelek za gastroeneterologijo, hepatologijo in nutricionistiko Pediatrične klinike v Ljubljani in društvo 

KVČB sta priredila predavanje za nove bolnike s KVČB na biološki terapiji,ki je potekalo 10. novembra 2015 v 

predavalnici Pediatrične klinike v Ljubljani. 

Zbrane udeležence je najprej pozdravil in nagovoril prof.dr. Rok Orel, dr.med., predstojnik Kliničnega oddelka za 

gastroeneterologijo, hepatologijo in nutricionistiko. Nato je v svojem predavanju predstavil terapevtske 

pristope pri KVČB - zdravljenje, ki temelji na mehanizmih nastanka bolezni. Podrobno, pa vendar na zelo 

poljuden način, je predstavil samo bolezen in potek zdravljenja, kako delujejo biološka zdravila in zakaj so lahko 

tako učinkovita.  

Asist.mag. Darja Urlep Žužej, dr.med. nam je predstavila predavanje z naslovom Biološka zdravila v vsakdanji 

praksi - pereča vprašanja. Velik poudarek je dala na individualnem pristopu k posameznemu bolniku.  Dotaknila 

se je tudi neučinkovitosti bioloških zdravil in kaj storiti v takem primeru. Predstavila je dobro prakso v menjavi 

bioloških zdravil - ko prejšnje nima več dobrega učinka, o zniževanju intervala med aplikacijami in poviševanjem 

odmerkov. Odgovarjala je tudi na vprašanja iz publike. 

Predavanje o aplikaciji bioloških zdravil sem predstavila Erika Šmid. Predstavila sem tehnično izvedbo aplikacije 

dveh najpogostejših bioloških zdravil - Adalimumaba (Humira) ter Infliksimaba (Remicade),  ter na kaj morajo 

biti med in po aplikaciji  pozorni otroci in njihovi starši sami, zakaj je potrebno med aplikacijo Infliksimaba 

spremljati otrokove vitalne funkcije 

z monitorjem, prednosti in slabosti enega in drugega zdravila ter nekaj malega o vsebini paketa za 

samoinjiciranje adalimumaba.  

 

Na koncu nas je prijazno pozdravila še predsednica društva KVČB Mateja Saje. Predstavila je glavne podatke 

društva (ustanovitev, število članov, glasilo Kronček, kronofon,…) ter njegovo poslanstvo (predavanja in 

izobraževanje članov, pomoč pri socialni varnosti, svetovanje,…).  

Ob prigrizkih,ki so jih pripravili organizatorji smo ob sproščenem pogovoru izmenjali še nekaj mnenj, starši so 

poiskali še dodatne  odgovore na vprašanja, ki jih med samim predavanjem niso izpostavili. 

 


