
 
 
Poročilo s stojnice iz Splošne bolnišnice Novo mesto ob 3. dnevu 
odprtih vrat 10. aprila 2019 
Darka Janežič 
 
V sredo, 10. aprila se je Društvo za KVČB  predstavilo ob 3. dnevu odprtih vrat Splošne bolnišnice Novo mesto s 
stojnico in silhueto »Trenutno odsoten – hvala za razumevanje« v avli Splošne bolnišnice Novo mesto. Silhueta 
je  kot opozorilo potreb bolnikov s KVČB, ki imajo potrebo po stranišču tudi večkrat na dan. Slogan bolnišnice  
ob dnevu odprtih vrat je bil »Skupaj v zdravstvu-več zdravja v skupnosti«. Prav temu namenu je bilo v avlo 
povabljenih vseh triindvajset  regijskih društev iz Dolenjske in Bele Krajine delujočih na različnih lokacijah z 
različnimi boleznimi. Ob osrednji proslavi dneva je prišlo do ideje s strani vodstva bolnice v svojih govorih, da  
v prihodnje lahko več podobnih društev nastopa skupaj v različnih projektih.      
Ob svetovnem dnevu zdravja je SB Novo mesto v sodelovanju z regijskimi društvi, ki delujejo na področju 
zdravstva že tretje leto odprla vrata vabljenim in naključnim obiskovalcem. Celoten dogodek so vestno 
spremljali  s kamero in fotoaparatom domači lokalni in nekateri tuji novinarji ter lokalna TV Naš kanal. Tudi 
facebook je na lokalni strani objavil stojnice in dogodek v krajši obliki s slikami. Lokalni časopis Dolenjski list  bo 
v naslednjem tednu objavil daljši članek ob tretjem dnevu odprtih vrat  bolnišnice. 
 
Članici društva za KVČB sva od 7.30 do 14.30 ure mimoidočim delili promocijski material društva ( glasilo 
Kronček, zloženke, priročnike za osebe s Crohnovo boleznijo in ulceroznim koalitisom, prehranske priročnik, 
itd…). Obiskovalce stojnice sva informirala o sami kronično vnetni bolezni in jih spodbujali o obisku zdravnika – 
gastroenterologa v resnih dolgotrajnih zdravstvenih težavah, da bolnika privede do čimprejšnjega 
diagnosticiranja bolezni. Naši vsi socialni programi, ki jih izvajamo tekom leta imajo tudi izobraževalni namen za 
boljšo kvaliteto življenja kljub bolezni s KVČB. 
 
Predsednica Društva za KVČB Mateja Saje se je na slavnostni otvoritvi srečala tudi direktorico bolnišnice doc.dr. 
Mileno Kramar Zupan in vodjo organizacijskega odbora dipl.m.s. .Zdenko Seničar; v edukacijskem prostoru v 
avli porodnišnice Novo mesto pa predstavila delovanje društva z video projekcijo bodočim študentom tretjega 
letnika medicinske fakultete in zainteresirani javnosti ob dnevu odprtih vrat. Nad našim delom so bili vsi 
navdušeni in izrazili željo, da se nam pridružijo na naših srečanjih in predavanjih.  Izredno navdušenje so 
pokazali nekateri profesorji medicinske srednje šole Novo mesto.  
Dogodek »Dan odprtih vrat Splošne bolnišnice Novo mesto» je bil zelo dobro sprejet in je pokazal, da poleg 
zdravstvenega sistema v lokalni skupnosti obstaja veliko deležnikov, ki lahko pomagajo bolnikom in njihovim 
najbližjim nuditi podporo pri obvladovanju njihove bolezni. Vsi so izrazili željo po iskanju sinergij in še tesnejšem 
sodelovanju.  
    


