
 
Maribor, 23. 3. 2010 

 
POROČILO 1. strokovnega srečanja 

 
Spoštovani člani lepo pozdravljeni, 
 
v četrtek, 18. 3. 2010 je Sekcija štajerske regije za naše člane organizirala prvo 
strokovno srečanje v letošnjem letu. Potekalo je na Lesarski šoli Maribor, Lesarska ulica 
2 s pričetkom ob 18.00 uri. Zaradi manjših tehničnih težav smo pričeli z nekaj minutno 
zamudo, srečanja pa se je udeležilo 19 članov. 
Tajnica društva, gospa Danica Koren je vse navzoče najprej lepo pozdravila, na kratko 
predstavila plan dela društva, nekatere novosti, predstavila novo vodjo Sekcije štajerske 
regije in se prim. Cvetki Pernat, dr. med., spec. internist zahvalila za strokovno pomoč 
pri društvu. Nato sem, vodja sekcije s pomočjo prezentacije v power pointu predstavila 
Program dela za leto 2010.  
 
V sekciji se bomo trudili našim članom svetovati in vas o tekočih zadevah v društvu 
informirati tako po telefonu, kot po elektronski pošti in osebno na srečanjih. Prizadevali 
si bomo za širitev članstva, kar pa je najpomembneje, trudili se bomo, da se boste 
naši člani kar se da aktivneje vključevali v same dejavnosti društva in se v čim 
večjem številu udeleževali strokovnih srečanj, predavanj in drugih aktivnosti. 
Poudariti moram, da za naše člane vsak četrtek, od 18.30 do 20.00 ure, v telovadnici 
Lesarske šole Maribor poteka telovadba. Tako imamo člani možnost druženja ob 
rekreaciji. Le-ta na nas vpliva zelo pozitivno. In ker sta zdravje in dobro počutje bistveni 
vrednoti in ker se tega bolniki še kako dobro zavedamo vas vljudno vabim na naša 
četrkova druženja kjer boste zase in za svoje zdravstveno stanje naredili veliko dobrega. 
Skozi vse leto bomo z deljenjem »Krončkov«, zloženk in osebno poskušali kronićno 
vnetno črevesno bolezen kar se da najbolje približati širši javnosti, prav tako bomo o 
sami bolezni in o aktivnostih v društvu obveščali medije.  
Svoj pečat bomo člani štajerske sekcije dodali tudi peti številki glasila Kronček, ki bo 
izšel ob koncu tega leta. Ob tej priložnosti vas že sedaj vljudno vabim, da tudi sami 
dodate svoj pečat, bodisi z kakšno vašo zgodbo, izkušnjami, predlogi, mnenji ... 
Na področju športnih, kulturnih in drugih interesnih dejavnosti naj omenim, da bomo vsaj 
enkrat v mesecu organizirali rekreacijo ob bowlingu. Potekala bo v Planetu Tuš Maribor, 
o vseh podrobnostih pa boste člani predhodno tudi obveščeni. 
V toplejših mesecih bomo organizirali izlete in pohode na Boč, Pohorje ... Organizirali pa 
bomo tudi delavnice, na katerih boste člani imeli priložnost pokazati svoje spretnosti 
(fotografiranje, slikanje, kvačkanje ...). Organizirali bomo tudi ogled Žičke kartuzije in pa 
ogled Dvorca Trebnik. 
 



Po končani predstavitvi plana za letošnje leto, je srečanje nadaljevala prim. Cvetka 
Pertnat, dr. med., spec, internist. Izpeljala je strokovno predavanje na temo VZROKI 
KRONIČNO VNETNE ČREVESNE BOLEZNI IN TEŽAVE BOLNIKOV. 
Samo predavanje je pričela z mislijo »Nikoli ni tako slabo, lahko je še slabše.« Nato nam 
je pojasnila, da je kronična vnetna črevesna bolezen (KVČB) dolgotrajno vnetno 
obolenje črevesja in da jo delimo na ulcerozni kolitis in Crohnovo bolezen. Obe obliki je 
s slikovnim materialom tudi nazorno prikazala in opisala. Dejala je tudi, da natančen 
vzrok bolezni še ni jasen, da pa je do sedaj znano, da je bozelen gensko pogojena, 
vendar tudi to pri veliki večini bolnikov ne drži. Navedla je tudi nekaj znakov KVČB 
(trebušne bolečine, driska, krvavitev iz danke ali kri v blatu, slabost, utrujenost, izguba 
teka in hujšanje, povišana telesna temperatura ...)  in nekaj vzrokov (virusi, bakterije, 
glivice, alergija na hrano ...). 
Nato je nekaj minut namenila še težavam bolnikov s KVČB. Dejala je, da za to bolezen 
zbolevajo v veliki večini mladi ljudje in ker je okolica zaradi njihovih težav kritična se le-ti 
velikokrat skrivajo za svojimi težavami. V vednost nam je dejala, da je najmlajši bolnik s 
KVČB star komaj 1 leto. 
 
Čeprav nas ima velika večina članov kronično vnetno črevesno bolezen, bodisi 
»Crohna« ali ulcerozni kolitis že nekaj let ali desetletij, smo na predavanju izvedeli veliko 
novega. Med drugim tudi to, da bolniki z enako diagnozo nimajo enakih težav in da vsak 
izmed nas enake težave zelo različno doživlja.  
 
Po končanem strokovnem predavanju smo člane pozvali k morebitnim predlogom. Dejali 
so, da se bodo predavanj in izletov v prihodnje udeleževali z velikim veseljem, ena od 
članic pa je podala tudi predlog za predavanje o zdravilnih rastlinah oziroma zeliščih. 
Še več vaših predlogov bomo veseli na naslednjih kontaktih: 

•  stajerska@kvcb.si  
•  petra.lasetzky@gmail.com 
•  info@kvcb.si 
•  031 582 507 (Petra Lasetzky) 

 
Nato je sledilo druženje ob pecivu in sproščeni pogovori članov. Srečanje je trajalo do 
20.30 ure. 
 
Zadali smo si kar nekaj ciljev. Verjamem, da nam jih bo uspelo tudi uresničiti, saj nas bo 
po poti do le-teh vodila misel »Kjer je volja je tudi pot.« 
A kljub volji, pogumu, vztrajnosti in odločnosti bo potreben skupen pristop in pomoč vas 
članov. Zato ste vljudno vabljeni k aktivnemu sodelovanju. 
 
 
Želim vam lep dan, vse dobro in pazite na svoje zdravje, 
 
 

vodja Sekcije štajerske regije 
    

                 Petra Lasetzky, l. r.  


