
 
Maribor, 31. 5. 2010 

 
POROČILO 3. strokovnega srečanja 

 
Spoštovane članice in člani društva za KVČB lepo pozdravljeni, 
 
v četrtek, 27. 5. 2010 je Sekcija štajerske regije za naše člane organizirala tretje strokovno srečanje v 
letošnjem letu. Ponovno je potekalo v eni izmed učilnic na Lesarski šoli Maribor, Lesarska ulica 2, s 
pričetkom ob 17.00 uri. Srečanja se je udeležilo 14 članov. 
 
Najprej je tajnica društva, gospa Danica Koren, vse prisotne lepo pozdravila, nato pa je sledilo 
predavanje prim. Cvetke Pernat, dr. med., spec. internist, tokrat na temo ZDRAVLJENJE 
KRONIČNO VETNE ČREVESNE BOLEZNI Z BIOLOŠKIMI ZDRAVILI.  
Prim. Pernat je predavanje pričela s podatkom, da biološka zdravila v zdravljenju KVČB pomenijo 
velik napredek. Tako Infliksimab (Remicade) kot adalimumab (Humira) sta učinkovita pri večini 
bolnikov z najtežjimi oblikami Crohnove bolezni in ulceroznega kolitisa, pri katerih s standardnimi 
zdravili ne moremo doseči remisije. Velika prednost zdravljenja z biološkimi zdravili pa je predvsem 
v bistveno izboljšani kakovosti življenja teh bolnikov, zaradi možnosti razvoja stranskih učinkov pa 
je takšne bolnike potrebno skrbno nadzorovati. V nadaljevanju nam je podala še nekaj izčrpnih 
informacij o načinu aplikacije Remicada in Humire, pa o stranskih učinkih, okužbah, tveganju za 
rakava obolenja ... Biološka zdravila so za zdravljenje bolnikov z najtežjimi oblikami KVČB odlična, 
ni pa to pravljica o uspehu saj je možno na poti tega zdravljenja srečati ogromno vzponov in padcev 
je še dodala. 
 
Po končanem predavanju je sledilo poročilo o delu sekcije za obdobje od januarja 2010 do maja 2010 
in nato še plan dela do jeseni, ki sem jo izvedla vodja sekcije.  
V letošnjem letu smo si zadali kar nekaj ciljev. Nekaj teh smo že uresničili, verjamem pa, da nam jih 
bo uspelo, s pomočjo naših vestnih članic in članov ter naših strokovnjakov, realizirati tudi v 
prihodnje.  
 
Nekaj utrinkov z aktivnosti naše sekcije od januarja do maja: 
 

 
 

Rekreacija na Lesarski šoli Maribor. 
 



 
 

Tekmovanje v bowlingu v organizaciji Ljubljansko gorensko notranjske regije. 
 

 
 

Prvo strokovno srečanje. 
 

 
V MTC Fontana imamo člani možnost koriščanja ugodnosti pri vstopnici za kopanje. 

 

 
 

Drugo strokovno srečanje. 
 

 
 

Tretje strokovno srečanje. 
 
V sekciji se bomo, plan dela za letošnje leto, tudi v prihajajočih mesecih trudili v celoti realizirati. 
Tako se bomo 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 bodo naši člani kar se da aktivneje vključevali v same 
dejavnosti društva in se v čim večjem številu udeleževali strokovnih srečanj, predavanj in drugih 



aktivnosti. Vsak četrtek, od 18.30 do 20.00 ure, bo v telovadnici Lesarske šole Maribor še naprej 
potekala telovadba, še naprej pa bodo vsak mesec potekala tudi strokovna predavanja. Do jesenskih 
mesecev smo si tako zadali izpeljati še predavanja na temo KVČB IN NAČRTOVANJE DRUŽINE 
ter KVČB IN VLOGA PREHRANE.  
KVČB bomo širši javnosti in medijem poskušali približati tudi preko mesečnih brezplačnih revij 
(Naša lekarna, ABC zdravja ...). V mesecu juniju načrtujemo ogled Dvorca Trebnik, v mesecu 
septembru ogled Žičke Kartuzije,  v poletnih mesecih pa bomo organizirali tudi izlete in pohode na 
Mariborsko Pohorje ...   
Članicam in članom sekcije bomo po e-pošti in navadni pošti pošiljali tudi voščila ob osebnem in 
drugih praznikih, z vodstvom Planeta Tuš v Mariboru pa se bomo poskušali dogovoriti o morebitnih 
ugodnostih za naše člane. V mesecu septembru bomo z agencijo Sonček za vse članice in člane 
našega društva poskušali organizirati izlet v Gardaland. 
 
Ob samem zaključku srečanja je prišel čas še za druženje in sproščujoč klepet ob izvrstnem pecivu. 
 
Srečanje smo zaključili ob 19.00 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.  


