
 
 
ZAPISNIK 1. SEJE SKUPINE ZA POMOČ OSEBAM S KVČB PRED 
KIRURŠKIMI POSEGI 
 
Sestanek je potekal v prostorih ILCO Zveze Slovenije na Parmovi 28. 5. 2014 ob 16. uri. 
Seja je bila sklicana po e-pošti. 
 
Prisotni člani: 
Nataša Smrekar, dr. med. spec. gastroenterolog, predsednica društva za KVČB ga. Mateja Saje, vodja skupine za 
pomoč osebam s KVČB pred kirurškimi posegi  ga. Irena Kalan, ga. Barbara Janaškovič  in ga. Helena Zakrajšek. 
 
Opravičeno odsotni: 
ga. Irena Gubanc in ga. Klavdija Dežman. 
 

1. Po pozdravu  dr. Nataše Smrekar, predsednice društva za KVČB in vodje ustanovljene skupine, smo 

sprejeli dogovor o sodelovanju ustanovljene skupine z  Gastroentereološko  kliniko v Ljubljani.  

2. Dr. Smrekarjeva je podala izhodišča za sodelovanje, ki je bilo vzpostavljeno na njeno pobudo. Društvo 

je pobudo sprejelo z velikim veseljem, saj vsi, ki smo to izkušnjo že imeli, vemo, da je to bolnikom v 

veliko pomoč.  Vsi bolniki, ki bi se zdravili na tej kliniki in bi bili kasneje napoteni na kirurški poseg, bi 

imeli možnost, da jih, na njihovo željo, obišče oseba s KVČB, ki je že prestala ta poseg. Tako bi tudi vsi 

bolniki dobili knjižico, ki jo je izdala sekcija za Enterostomalno terapijo Slovenije v sodelovanju z Zvezo 

invalidskih društev ILCO Slovenije z naslovom STOMA - NOV ZAČETEK (Učimo vas živeti s stomo). 

V te knjižice se doda še pojasnilo, ki naj ga pripravita predsednica ga. Mateja in vodja skupine ga. 

Irena. 

POJASNILO:  V društvu za KVČB smo ustanovili skupino za pomoč osebam pred operativnimi posegi.  

Prostovoljci, ki delajo v skupini so osebe s stomo (izpeljava črevesa na trebušno steno), ki vam bodo 

posredovali svoje izkušnje in s tem pomagali pri vaših vprašanjih in dilemah. V kolikor želite 

svetovanje osebe s stomo, lahko pokličete vodjo skupine Ireno Kalan na 040 582 992. Vsak začetek 

je težak, zato smo tu mi s svojimi izkušnjami.  

3. Na prošnjo ge. Irene Kalan bo dr. Smrekarjeva poskušala vzpostaviti stik tudi s Pediatrično kliniko 

Ljubljana in se tudi z njimi dogovoriti o podobnem sodelovanju kot z Gastroentereološko kliniko.  

Sestanek je bil zaključen ob 18.30. 
 

 
Predsednica društva za KVČB: Mateja Saje 
Vodja skupine za pomoč osebam s KVČB pred kirurškim posegom: Irena Kalan 

  


