
 
 

Poročilo s kuharske delavnice 
Mateja Potočnik 
 
Na povabilo Turističnega društva Šmartno ob Paki in v sodelovanju s Slovenskim društvom za Celiakijo, 
Podružnico Celje, se je Sekcija celjsko koroške regije, Društva za kronično vnetno črevesno bolezen, v soboto, 
19.3.2016 pridružila pri pripravi BREZGLUTENSKE DELAVNICE, ki je potekala v Mladinskem centru Šmartno ob 
Paki. S predstavitvijo programa SVIT je na delavnici sodeloval tudi Zdravstveni dom Velenje. Naša glavna tema, 
o kateri pa pravzaprav ne govorimo radi, je pa še kako aktualna, je bila: zdrava (brezglutenska) prehrana in 
zdravo črevesje. To pa je tema, ki se dandanes slej kot prej dotakne vsakogar, kajti veliko bolezni je povezanih 
prav s pravilnim delovanjem našega črevesja.  
O tem je danes že veliko napisanega in znanega, pa vendar se, iz vsakodnevne prakse, kaže potreba po tem, da 
se o tem pove in napiše še kaj več. Preko lastnih izkušenj in osebnih izpovedi smo udeležencem delavnice 
predstavili kronično vnetno črevesno bolezen (KVČB), ki jo delimo na Ulcerozni colitis in Crohnovo bolezen. 
Pozornost smo namenili tudi novodobni bolezni celiakiji ter progamu SVIT, ki skrbi za ozaveščanje ljudi in jih 
spodbuja k pravočasnemu odkrivanju morebitnih sprememb na črevesju. 
Ugotavljamo, da ljudje še kako potrebujemo strokovno pomoč takrat, ko se pojavi bolezen in nam zdravnik 
napiše diagnozo, ki je nam popolna neznanka, zdravnik pa ti le te zaradi »pomanjkanja časa« nima časa 
podrobno opisati. Ljudje se velikokrat v teh situacijah zatečejo po pomoč k društvom. S svojim poslanstvom pa 
društva preko svojih članov, ki imajo podobne izkušnje z enako boleznijo, bolnika spodbujajo, mu svetujejo ter 
mu psihično stojijo ob strani, tudi s tem, da ga preko srečanj in različnih dejavnosti, fizično in umsko zaposlijo in 
mu pokažejo, da v svoji bolezni ni sam. Namen društva je ravno to, da združuje, usmerja ali kakorkoli drugače 
pomaga ljudem, ki so takšne pomoči potrebni oziroma željni. Ljudje velikokrat ob tem spoznajo, da njihov 
problem še zdaleč ni največji. 
Zahvalila bi se glavni organizatorki in pobudnici delavnice ge. Boži Polak, sodelujoči ge. Nataši Forstner Holešek, 
predstavnicama ZD Velenje ter vsem udeležencem delavnice in gospodinjam, ki so pomagale pri pripravi 
slastnih brezglutenskih dobrot.  
Dokazali smo kako potrebno in nujno je medsebojno sodelovanje društev in ljudi na splošno. Čeprav smo sicer 
pričakovali večjo udeležbo na delavnici, smo prepričani, da je trud poplačan, če smo s kakršnim koli nasvetom 
ali povedano izkušnjo pomagali eni sami udeleženki oz. udeležencu. 
Prepričana sem, da bomo takšno delavnico še ponovili...morda bomo le termin prej uskladili s poleti v Planici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


