
 

 
 

VABILO 
Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen,  

Društvo revmatikov Slovenije   in 

Društvo psoriatikov Slovenije  

organizirajo 

 

5. strokovno srečanje društev bolnikov s kroničnimi imunsko pogojenimi vnetnimi boleznimi  

z naslovom: 

  

Zdravstvena pismenost kroničnih bolnikov 
 

Spoštovani, 

vabimo vas, da se udeležite petega srečanja treh sorodnih društev, ki združujejo obolele s kroničnimi 

avtoimunskimi vnetnimi boleznimi in njihove podpornike. 

 

Srečanje bo potekalo  

v prostorih Domus Medica v Ljubljani (Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana), 

v sredo, 5. aprila 2017, z začetkom ob 15.00 uri 

 

O različnih vidikih zdravstvene pismenosti ter o problematiki, ki naj bi jo kronični bolniki poznali bodo 

spregovorili: 

- Dušan Baraga, dr. med., spec., Zdravstveni dom Cerknica 

- Jasmina Klopčič, dr. med., JAZMP, Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke 

- Marjeta Jordan mag. farm., JAZPM, Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke 

- Izred. prof. dr. Marija Petek Šter, dr.med., spec,  Zdravstveni dom Trebnje 

- Tadeja Polanc, DMS UKC Ljubljana – gastroenterološka klinika 

- Žiga Križaj, PhMR d.o.o 

- Doc. dr. Tomaž Bratkovič, mag.farm., Fakulteta za farmacijo 

  

Moderatorka srečanja bo gospa Vesna Tomaževič, novinarka.  

 



 

 
 
Na kratko o kroničnih imunsko pogojenih vnetnih boleznih 

Člane vseh treh društev povezujejo kronične imunsko pogojene vnetne bolezni, ki močno poslabšajo 

kakovost življenja bolnikov. 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 

in samega procesa sprejemanja in spopadanja z boleznijo, se oboleli tako srečujejo še stereotipi in predsodki 

v družbi. V Sloveniji se okoli 40.000 ljudi sooča z luskavico, 6.500 jih ima kronično vnetno črevesno bolezen, z 

vnetnimi revmatičnimi boleznimi pa je v Sloveniji okoli 50.000 bolnikov. 

 

Z izzivi na področju aktivnega sodelovanja bolnika za čim boljše upravljanje in dolgoročno prognozo 

bolezni se srečujemo kronični bolniki vseh treh društev, zato bo letošnje 5. IMID srečanje potekalo pod 

naslovom: »Zdravstvena pismenost kroničnih bolnikov« 

 

Bolnik dobiva in zahteva vedno večjo možnost odločanja o lastnem zdravljenju in hkrati postaja odgovoren za 

svoj prispevek pri doseganju čim boljših rezultatov. Za odgovorno sodelovanje v procesu zdravljenja pa je 

pomembno poznavanje svoje bolezni. Bolnik naj bi postal expert za svojo bolezen. Pa ne samo to. Postal naj 

bi tudi dober poznavalec zdravstvenega sistema in delovanja zdravstva nasploh. Za tako delovanje bolnika pa 

je potrebna dobra zdravstvena pismenost. Koncept termina je podala SZO leta 1998 in sicer: »zdravstvena 

pismenost je skupek kognitivnih in socialnih spretnosti, ki determinirajo posameznikovo motivacijo za dostop 

do informacij, za razumevanje pridobljenih informacij ter kritično rabo le-teh na način, ki spodbuja in ohranja 

zdravje« 

 

Prepričani smo, da je tudi  tema letošnjega našega srečanja zanimiva in aktualna. Predavatelji bodo z nami 

podelili znanje in izkušnje s področja svojega dela, zato verjamemo, da bodo koristne informacije dodatno 

obogatile prav vse bolnike. Z željo, da se nam pridružite, vas torej vljudno vabimo na peto strokovno srečanje 

društev bolnikov s kroničnimi imunsko pogojenimi vnetnimi boleznimi.   

 

Veselimo se srečanja z vami ! 

 

Društvo za KVČB  Društvo psoriatikov Slovenije  Društvo revmatikov Slovenije 

Mateja Saje, predsednica Dragica Dremelj, predsednica  Andrej Gregorčič, predsednik  



 

 
 

 

Zdravstveno pismenost kroničnih bolnikov 

 

5. strokovno srečanje društev bolnikov s kroničnimi imunsko pogojenimi vnetnimi boleznimi 

 

 Domus Medica Ljubljana, Dunajska cesta 162, Ljubljana 

Sreda, 5. aprila 2017, začetek ob 15.00 uri 
 

PROGRAM SREČANJA 
 

UVODNI DEL SREČANJA 

 

15.00.–15.30  Sprejem udeležencev in osvežitev 

 

15.30.– 15.35  Otvoritev srečanja in pozdrav organizatorja  

 Mateja Saje, predsednica Društva za KVČB 

 

15.35– 15.45   Kaj razumemo pod pojmom zdravstvena pismenost in zakaj je pomembna?  

Vesna Tomaževič, moderatorka srečanja 

 

1. SKLOP:         ZDRAVSTVENA PISMENOST  

 

15.45 – 16.00  Predstavitev delnih rezultatov ankete o zdravstveni pismenosti                                          

  Dušan Baraga, Društvo za KVČB 

 

16.00 - 16.20 Vloga medicinske sestre pri zdravstveni pismenosti bolnikov s KVČB                           

 Tadeja Polanec, UKC Ljubljana – gastroenterološka klinika 

 

2. SKLOP:       ADHERENCA  

 

16.20– 16.40  Adherenca pri zdravljenju kroničnih bolnikov,  
Izred. prof. Marija Petek Šter, dr.med., spec.,  ZD Trebnje 

 

16.40–17.00 Adherenca pri slovenskih bolnikih, rezultati raziskave,  
Žiga Križaj, PhMR d.o.o.  

 



 

 
 

17.00 – 17.30  Odmor z osvežitvijo 
 

3. SKLOP:  ZDRAVILA 

 

17.30–17.50  Kako naj se bolnik odloči med biološkim in biološko podobnimi zdravili  
 Doc. dr. Tomaž Bratkovič, mag.farm., Fakulteta za farmacijo 
 

17.50–18.10  Prijava in obravnava neželenih učinkov zdravil,  
 Jasmina Klopčič, dr. med., Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke 
 

18.10–18.30   Pomoč pri branju in razumevanju PIL in SmPC,  
Marjeta Jordan, mag. farm., Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke 
 

 

4. SKLOP:  POMEN IZOBRAŽENEGA BOLNIKA V PROCESU ZDRAVLJENJA 

 

18.30 – 19.00  Okrogla miza 

                           Sodelujoči:, Dušan Baraga,  Mateja Saje, Marija Petek Šter, Žiga Križaj, Tadeja Polanec, 

Tomaž Bratkovič, Jasmina Klopčič, Marjeta Rozman, Dragica Dremelj, Andrej Gregorčič 

Vesna Tomaževič, moderatorka srečanja 

 

ZAKLJUČNI DEL SREČANJA 

 

19.00–19.20   Razprava o temi naslednjega strokovnega srečanja in oblikovanje organizacijskega 

odbora naslednjega srečanja 

 

19.20– 20.30  Večerja 

 

Prijave in dodatne informacije: 

 

Zaradi lažje organizacije dogodka vas naprošamo, da udeležbo potrdite do 31 . marca  2017 na sledeče 

kontakte: 

 

- Društvo revmatikov Slovenije: Petra Zajc, petra@revmatiki.si, GSM: 041 575 103  

- Društvo za KVČB: Mateja Saje, mateja.saje@gmail.com, GSM: 031 636 601 

- Društvo psoriatkov Slovenije: Kristina Koler , kristina.koler@drustvo-psoriatikov.si, GSM: 041  

 

Kotizacije za srečanje ni. 
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