Danica Koren in Milena Kukrika

V Sežani in v Kopru osveščanje javnosti ob svetovnem dnevu KVČB
Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen je v soboto, 19. maja 2018 najprej v Sežani in zvečer še v Kopru
obeležilo svetovni dan kronične vnetne črevesne bolezni.
Svetovni dan KVČB obeležujemo 19. maja in letos nam je bilo dano, da smo dogodek osveščanja izvedli prav na
ta dan. Letošnji dogodek je bil osmi po vrsti in je bil tako kot pretekla leta posvečen ozaveščanju javnosti o bolezni.
Enainosemdeset članov društva iz različnih koncev Slovenije se je na pot proti Sežani odpravilo v jutranjih urah.
Dobili smo se v Sežani pred zgradbo Občine Sežana, kjer nas je najprej pozdravila predsednica Sekcije primorske
regije Milena Kukrika, v imenu občine Sežana pa nas je toplo pozdravila občinska svetnica Ljubislava Škibin, dr.
med. spec. med. dela, prom. in športa. V pozdravnem nagovoru je spregovorila o težavah bolnikov s KVČB in
pohvalila prizadevanja vodstva društva za organizacijo dogodka in nasploh aktivnosti za člane društva. V Sežani
smo si nameravali ogledati botanični vrt in se sprehoditi po mestnem jedru Sežane, kar pa nam ni uspelo zaradi
prometnega zamaška na poti do Sežane, tako smo se le na kratko sprehodili po mestnem jedru tega čudovitega
mesta.
Nato smo se z avtobusom odpeljali do Hotela Prunk. Organizatorki srečanja Milena Kukrika in Danica Koren sta
poskrbeli za razdelitev rdečih društvenih majic in vijoličnih priponk akcije. Za tem nas je ob svetovnem dnevu
kronične vnetne črevesne bolezni nagovorila predsednica društva Mateja Saje, osebje hotela pa postreglo z
okusnim kosilom. Po kosilu smo ob 14.00 uri imeli strokovni del srečanja s predavanjem na temo »Prehrana pri
prehranskih pomanjkanjih«. Zaradi bolezni v družini se predavateljica Eva Peklaj, univ. dipl. ing.živ. tehnologije ni
mogla udeležiti srečanja in nam spregovoriti v živo. Vendar to ni predstavljalo problema, saj je naš tehnik Dejan
Koren poskrbel za povezavo preko skypa.
Za tem smo se enotno oblečeni v rdeče majice društva odpravili na voden ogled Lipice in tudi tu mimoidočim
delili zloženke. Najprej smo si prosto ogledali trening lipiške šole, nato pa še imeli voden ogled Kobilarne in
muzeja. Seznanili so nas z zgodovino Lipice, v hlevih predstavili posamezne lepotce in povedali mnogo zanimivosti
o Lipicancih, kar nam bo ostalo v trajnem spominu.
Po ogledu Lipice smo se z avtobusom po italijanski strani odpeljali v Koper. Tam sta nas na predstavitveni stojnici
društva pričakala člana Dolores in Marko. Ta dan je Sekcija primorske regije sodelovala v sklopu projekta Koper
zdravo mesto na tradicionalni prireditvi Dan zdravja in Street Energy Week. V času med 18.00 in 19.15 uro smo
mimoidočim na Ukmarjevem trgu delili zloženke o svetovnem dnevu KVČB. Udeležili pa smo se tudi okrogle mize
na temo: Izguba kot nova priložnost. O izgubi, ki jo doživljajo bolniki s KVČB, je spregovorila Barbara Holcman, ki
trenutno končuje študij zakonske in družinske terapije in dela z bolniki s kronično vnetno črevesno boleznijo. Ob
19.30 uri smo se sprehodili do Restavracije Slorest Pristan, kjer smo imeli večerjo. Okoli 21.00 ure smo se peš
odpravili do Stolne cerkve v Kopru, kjer smo dogodek ob 21.15 uri zaključili z osvetlitvijo stolpa Stolne cerkve v
Kopru v vijolično barvo, ki je barva globalne kampanje ozaveščanja o KVČB, članic evropskega združenja bolnikov
EFCCA.

Ob letošnji obeležitvi svetovnega dneva KVČB je predsednica društva za KVČB Mateja Saje poskrbela za izvedbo
strokovnega predavanja, pridobila sponzorska sredstva za izvedbo dogodka in se dogovorila s predavateljico za
sodelovanje na okrogli mizi v Kopru.
Ta dan je obeležitev potekala v različnih evropskih mestih, članicah združenja bolnikov s kronično vnetno
črevesno boleznijo EFCCA. Povezani preko družabnih omrežij so članice direktno poročale o dogodkih v svojih
državah pod enotnim geslom #worldibdday2018 in #unitedwestand2018. Dogajanje v Sloveniji je v svet ponesla
fotografija vijolično obarvanega stolpa Stolne cerkve v Kopru. Osvetlitev stolpa nam je omogočila MO Koper, kot
sofinancerji pa so sodelovali še Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij ter sponzorji podjetje ABBVIE
d.o.o., MERCK SHARP&DOHME, d.o.o. in OPH OKTAL PHARMA d.o.o.

