
 

 

 

Z aktivnejšim sodelovanjem bodo sorodna društva lahko bolje pomagala obolelim 

Prvo srečanje društev obolelih s kroničnimi imunsko pogojenimi vnetnimi boleznimi 

 

V sredo, 23. oktobra 2013, je v Laškem potekalo prvo srečanje društev obolelih s kroničnimi 

imunsko pogojenimi vnetnimi boleznimi. Te so vnetna revmatična obolenja, kronična vnetna 

črevesna bolezen in luskavica. Dogodek z naslovom Kronične avtoimunske vnetne bolezni in 

novosti na področju njihovega zdravljenja so organizirali Društvo revmatikov Slovenije, Društvo 

psoriatikov Slovenije in Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen, strokovni predavatelji pa 

so bili izkušeni in ugledni zdravniki specialisti s področja revmatologije, gastroenterologije in 

dermatologije.  

 

Vnetna revmatična obolenja, kronična vnetna črevesna bolezen in luskavica imajo več skupnih 

značilnosti. Vse so imunsko pogojene, kronične (neozdravljive) bolezni, za katere je značilno, da imajo 

oboleli obdobja mirovanja in izrazitega poslabšanja bolezni. Gre za sistemske bolezni, kar pomeni, da 

prizadenejo več organov in sistemov v telesu. V določeni meri se medsebojno prepletajo, denimo do 30 

odstotkov ljudi z luskavico prizadene še psoriatični artritis. Vse te bolezni močno poslabšajo kakovost 

življenja, javnost pa obolelih in njihovih težav ne pozna in ne razume dovolj dobro. Poleg zdravstvenih 

težav se oboleli tako srečujejo še stereotipi in predsodki v družbi. V Sloveniji se okoli 40.000 ljudi sooča 

z luskavico, 4.000 jih ima kronično vnetno črevesno bolezen, med vnetnimi revmatičnimi boleznimi pa je 

denimo 20.000 ljudi prizadel revmatoidni artritis, 26.000 pa ankilozirajoči spondilitis. 

 

Srečanja obolelih, ki se srečujejo s podobnimi težavami so zato zelo koristna. To je ob dogodku poudaril 

tudi strokovni moderator prof. dr. Matija Tomšič, dr. med., spec. revmatolog, predstojnik Kliničnega 

oddelka za revmatologijo UKC Ljubljana: »Taka srečanja so pomembna zato, da se ljudje z različnimi 

boleznimi med seboj spoznajo, vidijo, da v težavah niso sami, in si lahko med seboj pomagajo. Hkrati 

moramo vedeti, da diagnostika in zdravljenje teh bolezni napredujeta in kot civilna družba ta društva 

lahko skupaj precej pripomorejo k temu, da bo raven zdravljenja v Sloveniji taka, kot mora biti.« Z 

ustrezno in pravočasno zdravstveno obravnavo namreč lahko oboleli še naprej ostanejo zaposljivi in 

aktivni člani družbe. 

 

Prof. dr. Matija Tomšič je predstavil tudi stanje in novosti na področju zdravljena revmatskih obolenj, o 

kronični vnetni črevesni je spregovoril prof. dr. Ivan Ferkolj, dr.med., spec. gastroenterolog, s 

Kliničnega oddelka za gastroenterologijo UKC Ljubljana, asist. mag. Pij Bogomir Marko, dr. med., 

spec. dermatovenerolog, predstojnik Oddelka za kožne in spolne bolezni UKC Maribor, pa je prisotne 

seznanil s področjem zdravljenja luskavice.  

 

Tako strokovni predavatelji in predsedniki društev, organizatorjev srečanja, so si bili edini, da je tovrstno 

sodelovanje ter izmenjevanje informacij in izkušenj koristno, saj društva potem lahko bolje pomagajo 

svojim članom in ostalim obolelim.  

 


