
 
 

Poročilo šole za bolnike ki so na biološki terapiji 29.11.2016 SB Izola 
Jurinčič Gregor 
 
V torek 29. novembra, je v sejni sobi oddelka za interno medicino Splošne bolnišnice Izola potekala šola za nove 
bolnike na biološki terapiji s kronično vnetno črevesno boleznijo. Na izobraževanje, ki sta ga skupaj organizirala 
oddelek za interno medicino izolske bolnišnice in Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen, so bili 
povabljeni tudi ostali člani primorske sekcije društva. Šole, katere glavna tema je bilo zdravljenje z biološkimi 
zdravili in ukrepi, ki zagotavljajo varnost zdravljenja, se je udeležilo nekaj več kot deset bolnikov.  
Pred začetkom programa, nam je predsednica društva Mateja Saje razdelila »začetne pakete«, ki vsebujejo 
gradivo z veliko uporabnimi informacijami o KVČB, društvu za KVČB in njegovi dejavnosti ter beležko in kemični 
svinčnik. 
Najprej nam je gastroenterologinja dr. Tamara Marušič predstavila potek zdravljenja kronične vnetne črevesne 
bolezni in različna zdravila, ki jih uporabljamo za zdravljenje Crohnove bolezni in ulceroznega kolitisa, glede na 
potek bolezni in klinično sliko pri posameznem bolniku. Poudarila je, da je cilj zdravljenja popolna remisija, tudi 
na histološkem nivoju in ne zgolj klinična remisija, ko niso prisotni simptomi bolezni. Bolj podrobno se je 
posvetila biološkim zdravilom. Razložila je princip delovanja bioloških oz. tarčnih zdravil, njihove stranske 
učinke, na katere moramo biti bolniki še posebno pozorni in primere, ko moramo zdravljenje zamakniti oziroma  
začasno prekiniti. Seznanila nas je tudi z dvema novima tarčnima zdraviloma, ki sta v Sloveniji za zdravljenje 
KVČB na voljo od letošnjega leta. Novost je tudi, da od letos v Sloveniji opravljajo analizo nivoja bioloških zdravil 
v krvi. To pa omogoča bolj učinkovito prilagajanje odmerkov. Poučili smo se o pomenu preventivnih cepljenj in 
o tem, da je cepljenje z živimi cepivi med zdravljenjem z biološkimi zdravili kontraindicirano. Predstavila je še 
kako zdravljenje poteka v času nosečnosti in po njej. 
V nadaljevanju nam je Mateja Saje, predsednica Društva za kronično vnetno črevesno bolezen, predstavila 
poslanstvo in organizacijo društva. Opisala je številne dejavnosti in programe, ki potekajo v sklopu društva – 
šole za bolnike in strokovna srečanja, Kronofon, akcija Naj javno stranišče, akcije osveščanja javnosti, glasilo 
Kronček, spletna stran, e-učilnica … Predvsem pa društvo omogoča, da se bolniki družimo med seboj, saj se 
soočamo s podobnimi težavami in smo si lahko v oporo in pomoč. 
Udeleženci smo nato ob prigrizku imeli čas za aktivno razpravo in dodatna vprašanja za predavateljici, na katera 
sta z veseljem odgovorili. 
Najlepša hvala obema predavateljicama in vsem ostalim, ki so pomagali pri organizaciji zelo zanimivega 
izobraževanja. 
 


