
 
Maribor, 18. 6. 2010 

 
POROČILO 4. strokovnega srečanja 

 
Spoštovane članice in člani društva za KVČB lepo pozdravljeni, 
 
v četrtek, 17. 6. 2010 je Sekcija štajerske regije za naše člane organizirala že četrto in hkrati zadnje 
pred poletjem in zasluženim oddihom, strokovno srečanje. Ponovno je potekalo v eni izmed učilnic 
na Lesarski šoli Maribor, Lesarska ulica 2, s pričetkom ob 17.00 uri. Srečanja se je udeležilo 9 članov. 
Tako kot vsa predhodna predavanja je gastroenterologinja mnogim izmed nas, prim. Cvetka Pernat,  
tudi tega izvedla na zanimiv način in nam ponovno podala koš izredno koristnih informacij. Z 
najnovejšimi študijami je odgovorila na mnoga naša vprašanja in pregnala tudi nekatere dvome. 
 
Najprej sem vodja sekcije vse prisotne lepo pozdravila, nato pa je sledilo predavanje na temo 
KRONIČNA VNETNA ČREVESNA BOLEZEN IN NAČRTOVANJE DRUŽINE. 
Prim. Pernat je predavanje pričela s podatkom, da KVČB najpogosteje prizadene mlade ljudi v 
najbolj ustvarjalnem obdobju svojega življenja, ko načrtujejo svojo poklicno pot in družino.  
Nadaljevala je, da se mlade ženske ob svoji bolezni in želji po materinstvu soočajo s težavo kot je 
vpliv bolezni na rojevanje otroka in si tako postavljajo vrsto vprašanj - ali so zaradi svoje bolezni 
plodne, ali bo bolezen vplivala na otroka, ali bo nosečnost vplivala na potek bolezni, ali so zdravila 
škodljiva za plod, kaj storiti če se bo bolezen med nosečnostjo poslabšala in na kakšen način lahko 
rodijo. Najnovejše študije kažejo, da je bolnica s KVČB, ki je v remisiji, enako plodna kot zdrava 
ženska, če pa je KVČB aktivna, se verjetnost zanositve zmanjša. Plodnost moških s KVČB pa 
praviloma ni okrnjena pravi prim. Pernat. Bolniki z aktivno obliko lahko imajo težave z erekcijo in 
motnje ejakulacije še dodaja. 
Veliko besed pa je prim. Pernat namenila tudi vplivom KVČB na nosečnost, pa vplivu nosečnosti na 
KVČB, kakšen je izid nosečnosti, kako na nosečnost vplivajo posamezna tako standardna kot 
biološka zdravila, kako je s kirurškim zdravljenjem pri nosečnicah in kakšen je možen način poroda. 
Ob samem zaključku je poudarila, da je izredno pomembno, da sta spočetje in nosečnost 
načrtovana v obdobju remisije bolezni. Le tako je med nosečnostjo aktivnost bolezni 
zmanjšana, potek le-te pa je v prvih treh letih po porodu milejši, z manj zapleti. Ko se mlada 
ženska s KVČB odloča o zanositvi in rojstvu otroka, mora biti prepričana, da bo rodila 
zdravega otroka in da bo med nosečnostjo njena bolezen obvladljiva. Dolžnost 
gastroenterologa in izbranega zdravnika pa je, da jo od vsega začetka usmerjata z nasveti in 
ves čas nosečnosti skrbno bdita nad njo. 
 
Nato sem srečanje nadaljevala vodja sekcije. Ker se v sekciji zmeraj nekaj dogaja in ker se je od 
zadnjega srečanja ponovno dogodilo nekaj stvari, sem v nadaljevanju predstavila le-te. 
Upravni odbor Pohorske vzpenjače je pozitivno odgovoril na našo prošnjo po nudenju ugodnosti za 
prevoz s krožno kabinsko žičnico Pohorska vzpenjača za naše člane. Odobrili so ceno povratne 
gondolske vozovnice katera znaša 6,00 €. Kot primerjavo naj omenim, da cena v redni prodaji, za 



odrasle osebe, znaša 10,00 €. Izlet na Mariborsko Pohorje bomo tako organizirali nekje v mesecu 
avgustu ali septembru.  
V prejšnjem tednu smo urednici revije Naša lekarna posredovali članek, kateri bo objavljen v 
septemberski številki revije. 
Bomo pa v letošnjem letu že drugič pripravili tudi projekt Naj javno stranišče. Akcija je namenjena 
predvsem osveščanju javnosti o pomenu stranišč ter kot informacija članom in nečlanom 
društva, kje v omenjenih mestih imamo možnost dostopa do stranišča, ki ga kot svojo 
temeljno potrebo in prilagojen pristop zaradi specifične narave bolezni in invalidnosti nujno 
potrebujemo. Urejenost in dostopnost javnih stranišč bomo trije člani komisije ocenjevali po točno 
določenih kriterijih, v desetih lanskih mestnih občinah, dodali pa bomo še 15 naključnih. Javna 
stranišča si bo komisija ogledovala v času od meseca julija do meseca septembra 2010. 
Na naši spletni strani www.kvcb.si bomo sproti objavljali, v katerih občinah smo že bili, s pomočjo 
medijev pa bomo poročali tudi o poteku projekta. Ob koncu projekta, v mesecu novembru, bomo 
vse občine povabili na zaključno prireditev v Maribor. Zakaj ravno Maribor - ker si je v lanskem letu 
priboril naziv Naj javno stranišče 2009. Ob samem zaključku projekta pa bomo izdelali tudi knjižico 
z vsemi podatki, kje v omenjenih občinah imamo bolniki s KVČB možnost dostopa do 
javnega stranišča. 
 
Po predstavitvi novosti smo se prim. Pernat zahvalili za vso strokovno pomoč, podporo in prijaznost 
ter jo ob enem poprosili za nadaljno sodelovanje. Nato je prišel čas še za druženje in sproščujoč 
klepet ob prigrizku. 
 
Srečanje smo zaključili ob 19.00 uri. 
 
Želim vam lepe poletne mesece, polne sonca in lepih trenutkov, 
 
 
 

vodja Sekcije štajerske regije   
                        Petra Lasetzky, l. r.  
 
 

      
  


