
 

Obeležitev in osveščanje javnosti v Ljubljani 18. maja 2019 ob 
svetovnem dnevu KVČB  
Mateja Saje 
 
19 maj je svetovni dan kronične vnetne črevesne bolezni, obeležuje se po celem svetu v več kot 50 državah na 5 

kontinentih. Obeležitev svetovnega dneva je vsako leto priložnost, da se združimo in ozaveščamo o kronični 

vnetni črevesni bolezni in o tem kakšni so znaki in s kakšnimi težavami se srečujemo oboleli. Namen obeležitve 

je tudi, da bi bile osebe s KVČB bolje razumljene. Slogan letošnje obeležitve kampanije je »KAR JE NEVIDNO NAJ 

POSTANE VIDNO«. S tem sloganom smo sporočali, da nam velikokrat na zunaj ni videti, da imamo eno najtežjih 

avotoimunih bolezni sodobnega časa. Kljub temu pa je lahko znotraj nas  v telesu bolezen  zelo aktivna in 

poteka zelo agresivno. 

Društvo za KVČB je letos že devetič obeležilo svetovni dan KVČB . Obeležitev je potekala 18. maja v Ljubljani v 

organizaciji sekcije LGN regije. Prvi del dneva smo namenili strokovnemu srečanju – predavanju in kosilu . Okoli 

poldneva smo se zbrali v restavraciji El Clasicu  in najprej prisluhnili predavanju o vlogi vitamina D pri KVČB. 

Predaval je doc. Evgen Benedik univ. dipl. inž. živ. tehnol. Nazorno in razumljivo je pojasnil, da ima vitamin D 

pomembno vlogo pri naši bolezni. Po predavanju je sledilo kosilo in druženje. 

Okoli 15.00 ure smo se z avtobusom zapeljali do ljubljanskega živalskega vrta. Tam smo preživeli dobri dve uri v 

vodenem ogledu in prostem pohajanju po živalskem vrtu. Vreme nam ni šlo najbolj na roko, ker je deževalo 

vendar smo se kljub temu imeli lepo. Po končanem ogledu se je večina članov društva za KVČB v center 

Ljubljane odpeljala z avtobusom približno 20 članov pa se nas je v center odpravilo peš. Po poti smo mimoidoče 

z zloženkami ozaveščali o kronični vnetni črevesni bolezni, znakih in težavah s katerimi se srečujemo oboleli.  

Prav tako so ozaveščali tudi ostali člani društva, ki so bili že v centru Ljubljane. Ob 19.00 smo se skupaj dobili pri 

Maximarketu in se odpravili proti Uršulinskem samostanu. Tam nas je pod Arkadami čakala postrežena večerja.  

Po večerji smo se odpravili proti Mesarskemu mostu. Mesarski most v Ljubljani je most čez Ljubljanico, ki 

povezuje Ljubljansko Tržnico s Petkovškovim nabrežjem in je namenjen pešcem in kolesarjem. Ljudje so na 

jeklene žice ograje Mesarskega mostu začeli, podobno kot na nekaterih mostovih v drugih mestih, obešati 

ključavnice zaljubljencev, ki imajo vgravirane ali napisane inicialke zaljubljencev, kratko misel ...Po predhodnem 

dogovoru nam je za na namen obeležitve svetovnega dneva KVČB  MO Ljubljana osvetlila Mesarski most  v 

vijolično barvo. Most je vijolično sijal  od sobote 18. maja zvečer do nedelje zjutraj. Ko se je zmračilo smo 

napravili nekaj skupinskih fotografij , ki smo jih preko medijev poslali širom sveta in Evrope ter na ta način 

sporočili, da smo pridruženi akciji obeležitve svetovnega dneva KVČB.  

V svojem imenu in imenu društva za KVČB se najlepše zahvaljujem vsem sponzorjem in donatorjem, ki so nam 

finančno pomagali izpeljati dogodek. Prav tako gre zahvala tudi članom sekcije LGN regije za vso pomoč, ki ste 

jo nudili.  
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