
 
 

Strokovno in družabno srečanje z Miklavževanjem 
Organizatorji: mag. Darja Urlep Žužej, dr. med., Danica Koren, Petra Leskovšek Lasetzky 
 
Tokratno strokovno in družabno srečanje z Miklavževanjem smo izvedli v Hotelu Marinšek, v Naklem, v soboto 

8. decembra 2018.  

Strokovni del srečanja smo namenili splošnim temam o kronični vnetni črevesni bolezni (KVČB), saj je trenutno 

v Otroški sekciji veliko staršev, otrok in mladostnikov, ki se z boleznijo šele seznanjajo.  

Obširno začetno predavanje je bilo namenjeno smernicam zdravljenja tako Crohnove bolezni kot tudi 

ulceroznega kolitisa pri otrocih in mladostnikih s KVČB. Že med predavanjem so starši in otroci veliko spraševali, 

kar je zelo pomembno, saj je cilj strokovnega srečanja prav v razjasnitvi določenih nejasnosti in v interaktivnem 

sodelovanju ter izmenjavi izkušenj.  

Naslednje strokovno predavanje je zaobjelo skorajda vse vidike obravnave mladostnika s KVČB. To predavanje 

je bilo še posebej dragoceno, saj je Andreja Lajhner, ki se na Kliničnem oddelku za gastroenterologijo, 

hepatologijo in nutricionistiko (KOGHN) Pediatrične klinike v Ljubljani dodatno usmerjeno ukvarja s KVČB, 

predstavila poglobljen in strokovno zahteven vidik obravnave mladostnikov s KVČB s strani diplomirane 

medicinske sestre.  

Glavna sestra KOGHN Erika Šmid je nazorno predstavila pravilno subkutano in tudi intravensko aplikacijo 

bioloških zdravil ter seznanila starše in otroke na kaj morajo biti pozorni ob sami aplikaciji in kako se izognejo in 

tudi kako prepoznajo morebitne stranske učinke.  

Ob koncu strokovnega programa nas je razveselila Tjaša Draškovič s svojim neizmernim optimizmom in 

pogumom. Predstavila nam je svojo življenjsko izkušnjo s Crohnovo boleznijo. Vsi smo občudovali njeno 

pozitivno naravnanost, s katero si je ustvarila kakovostno in srečno življenje.  

V tokratnem družabnem programu, namenjenem otrokom, smo se sprehodili skozi čas otroštva naših staršev, 

babic in dedkov. Spoznavali smo igre, ki so se jih ljudje igrali pred desetletji, daleč stran od najrazličnejših 

mobilnih naprav. Ogledali smo si tudi materiale in igrače iz starih časov in spregovorili o načinu življenja in 

količini prostega časa, ki so ga imeli na razpolago.  

Odzivi otrok so bili ob spoznavanju tega obdobja raznoliki in izjemno zanimivi. Nekaterim določene igre niso 

bile prav nič tuje, saj si z njimi in s svojimi starši, babicami ali dedki, še danes krajšajo prosti čas, za nekatere pa 

so slišali prvič.  

Da so si kocke včasih izdelovali iz gline in iz blata, je bilo zanje nekaj nepredstavljivega, medtem ko so punčke iz 

blaga, predvsem dekleta, sprejela z velikim navdušenjem.  

Sledila je ustvarjalna delavnica, pri kateri  smo se razdelili v dve skupini. Prva skupina otrok se je lotila 

izdelovanja okraskov za novoletno smrečico in sicer iz slanega testa, druga skupina pa se je lotila izdelovanja 

punčk iz blaga in izdelovanja frnikol iz gline.  

Je pa bilo slano testo potrebno najprej seveda pripraviti iz potrebnih sestavin, ga zamesiti in nato oblikovati, kar 

pa je seveda predstavljajo še eno svojevrstno doživetje. 

Ko je vsak izmed otrok ustvaril svoj izdelek in ob tem spretno uporabljal svojo domišljijo in spretne prstke, smo 

poskrbeli še za gibanje preostalih delov telesa. 

Preizkusili smo se namreč v podiranju kegljev in družabni del zaključili ob bowlingu.  

Ob koncu srečanja so se otroci razveselili »Miklavževih daril«, nekateri, pogumnejši, pa so predstavili svoje 

plesne, pevske in nekatere druge skrite talente in si prislužili dodatne nagrade. Ob tem so nas vse obogatili, saj 

nismo mogli, da ne bi začutili tega iskrenega otroškega veselja v vzdušju predprazničnega pričakovanja »novega 

leta«. 


