
 
Maribor, 28. 4. 2010 

 
POROČILO 2. strokovnega srečanja 

 
Spoštovani člani društva za KVČB lepo pozdravljeni, 
 
v četrtek, 22. 4. 2010 je Sekcija štajerske regije za naše člane organizirala že drugo strokovno 
srečanje v letošnjem letu. Potekalo je v eni izmed učilnic na Lesarski šoli Maribor, Lesarska ulica 
2, s pričetkom ob 17.00 uri. Srečanja se je udeležilo 20 članov. 
 
Najprej sem, vodja sekcije, vse prisotne lepo pozdravila in opravičila odsotnost vodje prodaje 
Medicinsko termalnega centra Fontana, gospo Magdo Uršič Rupreht. Srečanja se ni udeležila 
zaradi službenih in družinskih obveznosti. Nadaljevala sem s kratko predstavitvijo dnevnega reda 
srečanja. Po končanem uvodnem delu pa je sledilo predavanje prim. Cvetke Pernat, dr. med., 
spec. internist na temo ZDRAVLJENJE KRONIČNO VETNE ČREVESNE BOLEZNI Z ZDRAVILI. Zaradi 
preobsežne teme je prim. Pernat predlagala, da se le-ta razdeli na dva posamezna, ločena 
sklopa in sicer na STANDARDNO ZDRAVLJENJE in na ZDRAVLJENJE Z BIOLOŠKIMI ZDRAVILI. 
Tako, da smo na drugem srečanju člani poslušali predavanje na temo Standardno zdravljenje 
KVČB, v mesecu maju pa načrtujemo predavanje še na temo Zdravljenje KVČB z biološkimi 
zdravili. 
 
Prim. Pernat je predavanje pričela s podatkom, da kronične vnetne črevesne bolezni (v 
nadaljevanju KVČB) ne moremo pozdraviti, lahko jo le zdravimo. Cilj zdravljenja je tako izboljšati 
kvaliteto življenja bolnikov s KVČB.  
Po odkritju bolezni skušajo gastroenterologi zaplete, med katere sodijo operacije in karcinomi, 
čim prej preprečiti s standardnimi zdravili. Le-ta pripomorejo k vzdrževanju remisije oziroma 
mirne faze bolezni. Dlje kot bomo vzdrževali remisijo, dlje bomo kvalitetno živeli.  
Standardno zdravljenje je pomembno zdravljenje. Pri več kot 50 % bolnikov je učinkovito pravi. 
Kot zanimivost pa je prim. Pernat navedla še podatek, da je črevesje (z dolžino okoli 6 metrov) 
največji organ človeškega telesa in da so črevesne bakterije izredno pomembne. Po eni strani 
črevesje predstavlja absorpcijsko površino za številne hranilne snovi, po drugi pa je naravna 
ovira, ki preprečuje vdor neželenih snovi in bakterij v telo. 
Sledila je predstavitev tako pozitivnih kot negativnih učinkov standardnih zdravil, med katere 
štejemo ANTIBIOTIKE (METRONIDAZOL in CIPROFLOKSACIN), KORTIKOSTEROIDE (BUDENOFALK) 
IN IMUNOSOPRESORJE (IMURAN IN METROTREXAT). Naj povzamem le to, da je kortikosteroid 
hormon, ki ga v našem telesu izloča tudi žleza nadledvičnica in da zelo dobro vpliva na vnetje. 
Zaradi hudih stranskih učinkov pa ga zdravniki bolnikom na daljši rok ne predpisujejo. In še 



informacija glede imurana - 40 % bolnikov ga ne metabolizira, je pa odlično zdravilo za dosego in 
vzdrževanje mirne faze, ni pa za uporabo v nedogled. 
Pomemben je tudi podatek, da se morajo bolniki tako s Crohnovo boleznijo kot z ulceroznim 
kolutisom s standardnimi zdravili zdraviti tudi v času remisije. Veliko prisotnih članov je bilo nad 
tem podatkom presenečenih, a prim. Pernat je takoj poudarila, da je prav zaradi vzdrževanja 
mirne faze KVČB nujno potrebno standardna zdravila jemati redno, tudi v času remisije.  
 
O zdravljenju KVČB s standardnimi zdravili nam je prim. Pernat podala ogromno zanimivih in 
koristnih informacij. Tako smo svoja znanja o KVČB še obogatili in ponovo izvedeli nekaj več o 
zdravilih s katerimi se tudi sami zdravimo že več let. 
Po končani predstavitvi so sledila številna vprašanja tako o zdravilih kot o sami prehrani, smo pa 
se dotaknili tudi psihosomatskih dejavnikov. Med drugim je tukaj prim. Pernat dejala, da je 
remisija KVČB odvisna tudi od tega, kako zadovoljni smo bolniki sami s seboj, s svojim življenjem, 
z zaposlitvijo, velik vpliv pri tem pa imajo tudi naši partnerji ... Temo o prehrani, pa tudi o 
psihosomatskih dejavnikih imamo v načrtu podrobneje obravnavati na naslednjih predavanjih. 
 
Po končanem predavanju je sledila predstavitev novosti v Sekciji štajerske regije, ki sem jo 
izvedla vodja sekcije. Po uvodni pozitivni misli sem pričela s predstavitvijo nekaterih novosti. 
Prva je ta, da nam je vodstvo Medicinsko termalnega centra Fontana omogočila ugodnosti za 
naše člane pri vstopnici za kopanje in koriščenju mesečnih vstopnic za fitnes in skupinsko vadbo. 
Ker ste ugodnosti s podrobnim opisom pred nekaj tedni na vaš e-naslov ali domač naslov že 
prejeli, jih v poročilu ne bom posebaj predstavljala. 
V mesecu juniju načrtujemo izlet v Žiče. Pod strokovnim vodstvom si bomo ogledali Žičko 
Kartuzijo. Turistično-informacijskemu centru Konjice smo poslali povpraševanje in že prejeli tudi 
njihovo ponudbo. Odgovorili so tudi na našo prošnjo glede nudenja dodatnih ugodnosti. Tako 
nam za ogled starodavnih zidov zapuščenega samostana nudijo 50 % popust. Cena vstopnice po 
osebi tako znaša 2,00 €. 
V mesecu septembru pa načrtujemo ogled Dvorca Trebnik. Tudi sem smo poslali povpraševanje 
in že prejeli tudi njihovo ponudbo. Razmišljala sem, da bi morda ogled Žičke Kartuzije in Dvorca 
Trebnik izvedli na enak dan saj je njuna relacija razmeroma majhna. Tako bi privarčevali tudi pri 
stroških prevoza. Na strokovnem srečanju v mesecu maju bom članom predstavila obe ponudbi 
in skupaj se bomo nato odločili ali bi želeli, da se izleta izvedeta ločeno, ali na isti dan.  
Povpraševanje smo poslali tudi v Botanični vrt v Pivoli. Te dni smo prejeli tudi njihovo ponudbo. 
Vendar ko sem na predavanju omenila tudi to možnost, člani niste bili nad ogledom vrta posebej 
navdušeni. Po vaših besedah bi si raje ogledali Arburetom Volčji Potok ali Mozirski gaj. Tako, da 
bomo o ogledu Botaničnega vrta v prihodnje še razmislili. V toplejših mesecih bomo organizirali 
tudi izlete in pohode na Mariborsko Pohorje ...   
Se bomo pa v sekciji še naprej trudili člane 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. 
Še naprej pa bodo vsak mesec potekala tudi strokovna predavanja. Do poletnih mesecev smo si 
tako zadali izpeljati še predavanje na temo ZDRAVLJENJE KVČB Z BIOLOŠKIMI ZDRAVILI, KVČB IN 
VLOGA PREHRANE ter KVČB IN NAČRTOVANJE DRUŽINE.  
Skozi vse leto bomo z deljenjem »Krončkov«, zloženk in osebno poskušali kronično 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 ponovno vabim, da že sedaj malce razmišljate o tem, kako 
bi tudi sami dodali svoj pečat, bodisi z kakšno vašo zgodbo, izkušnjami, predlogi, mnenji ... 
Za sekcijo bo potrebno izdelati tudi nekaj materiala, tako slikovnega kot vsebinskega. Tukaj vse 
člane vabim k izdelovanju zloženk, plakatov, prtičkov ...  
 
Če pa imate kak predlog, mnenje, pohvalo ali grajo, nam to sporočite na spodaj navedene 
kontaktne naslove. Zelo veseli jih bomo in jih v prihodnjih mesecih poskušali tudi realizirati. 

•  stajerska@kvcb.si  
•  petra.lasetzky@gmail.com 
•  info@kvcb.si 
•  031 582 507 (Petra Lasetzky) 
•  Društvo za KVČB, p. p. 640 , 2103 Maribor 

 
Po končani predstavitvi novosti v štajerski sekciji, sem izvedla še predstavitev Medicinsko 
termalnega centra Fontana. V samem začetku smo si ogledali DVD, na katerem je bila 5-minutna 
predstavitev MTC Fontana. Nato sem še nekaj besed spregovorila ob prezentaciji v power 
pointu. Povedala sem, da je bil MTC Fontana zgrajen leta 1996 in, da sta zdravje in dobro 
počutje bistveni vrednosti za kateri se v Centru zdravja, kakor ga velikokrat tudi imenujejo, zelo 
zavzemajo. Medicinski del je razdeljen na Center za diagnostiko, kjer s sodobno medicinsko 
opremo in vrhunskimi strokovnjaki skrbijo za zgodnje odkrivanje vseh vrst bolezni in 
zdravstvenih tegob ter na Center za fizikalano terapijo in rehabilitacijo, kjer zdravstvene težave 
blažijo in jih tudi odpravljajo. Ponudbo zaokroža tudi Center za rekreacijo in sprostitev, kjer so 
gostom na voljo notranji in zunanji bazeni s termalno vodo, fitnes, različne savne, masažni 
saloni, solarij ter strokovno vodeni rekreacijski programi (fitnes in aerobika). 
Center je zasnovan predvsem samoplačniško in je namenjen vsem, ki želite zase in za svoje 
zdravje storiti nekaj več. Več informacij pa najdete na njihovi spletni strani 
http://www.termemb.si/default.asp?id=72, lahko pa kontaktirate tudi po e-pošti na e-naslova 
fontana@termemb.si ali na zdravstvo@termemb.si.  
 
MTC Fontana je za naše člane pripravil tudi nekaj letakov z dodatnimi popusti na ceno vstopnice 
za kopanje in vabil na otvoritev zunanjih teras. Ves ta material je bil članom po predavanju tudi 
na voljo. 
 



Po končani predstavitvi je tajnica društva, gospa Koren na kratko predstavila še aktivnosti, ki nas 
čakajo v prihajajočem mesecu. Društvo se bo selilo v nove prostore na Partizanski cesti v 
Mariboru, čaka pa nas še kar nekaj srečanj o katerih pa boste pravočasno obveščeni v prihodnjih 
dneh. 
 
Ob samem zaključku srečanja je prišel čas še za druženje in sproščujoč klepet ob izvrstnem 
pecivu, kavici in ostalih napitkih. 
 
Srečanje smo zaključili ob 20.30 uri. 
 
Ponovno smo si zadali kar nekaj ciljev in verjamem, da nam jih bo, s skupnimi močmi, v 
prihodnje uspelo tudi realizirati. 
 
 
Želim vam lep dan, vse dobro in pazite na svoje zdravje, 
 
 
 

vodja Sekcije štajerske regije   
                 Petra Lasetzky, l. r.  


