
Društvo Endozavest 

 

Društvo E dozavest s o usta ovile že ske, ki iz prve roke ve o, kako je živeti z 
e do etriozo, i  želi o o tej izkuš ji govoriti, s te  ozaveščati jav ost ter si edse oj o 
pomagati. Ideja o društvu je astala ar a 6 v e i od podpor ih skupi  a druž e e  
o režju, tudi zato, ker je are  v svetov e  erilu ese  ozavešča ja o e do etriozi. V 

več državah od ZDA, Ka ade pa vse do Nigerije i  Kitajske že vrsto let v tem mesecu potekajo 

prireditve in shodi, ki povezujejo že ske s to oleznijo ter ozaveščajo o jej. S podobnimi 

želja i smo tudi v Sloveniji orga izirale prvo efor al o sreča je že sk z e do etriozo i  
takoj ugotovile, da imamo vrsto skupnih ciljev in izkuše j.  
 

Želi o si oljše pogoje za že ske z e do etriozo a vseh področjih, tako da se bi dekleta že 
v šolah sez a ila s to boleznijo in se zato o  ore it ih težavah tudi z ala pravočas o i  
ustrez o odzvati. Želi o tudi več razu eva ja šolskih delav ev i  delodajal ev do tovrst ih 
težav ter da že ska  z e do etriozo pridejo aproti s prilagoje i i pogoji dela. Želi o hitro 
in primerno diagnosticiranje ter kakovostne pogoje zdravljenja, tudi v smislu pooperativnih 

pregledov, ož osti fizioterapije i  drugih uspeš ih etod za hitrejše okreva je i  lajša je 
oleči . 

 

Številne že ske smo se spopadale z nerazumevanjem okolice, ekatere že kot ajst i e. 
Učitelji v os ov ih i  sred jih šolah nam niso zlahka opravičili izostanka, če nas zaradi 

oleči  ni bilo na pouk ali če s o zamujale z oddajo seminarskih nalog. Klara se spominja: 

»Imela sem takš e oleči e, da ise  ogla iti vstati iz postelje, saj e je olelo od sra e 
kosti pa do prsi. Kadar se  se z udila v takš e  sta ju, je šola odpadla, i  tako se  kar 
veliko a jkala. Ose a zdrav i a je začela dvo iti o ojih oleči ah i  vse to pripisala želji 
po a jka ju v šoli. Bila se  v četrte  let iku eko o ske gi azije i  v tiste  letu e je 
čakala atura. Želela se  si druže ja, za av i  or al ega življe ja, do ila pa se  

apot i e, preglede i  očitke. Pa ve dar se  se v ordinaciji nenehno prerekala za recept za 

proti oleči ske ta lete ali pa opravičilo za teles o dejav ost, ki je e i oleči o le 
posla šala.« 

 

E do etrioza je oč o posegla v aša življe ja ter v odnose s prijatelji in partnerji. Stalno 

s o i ele težave, poveza e z e strua ijo, kar pa aj i ilo v že ske  svetu ekaj 
normalnega. Ker is o i ele odgovora, zakaj je pri as drugače, je ilo to težko razu eti. 
Pogosto so as oz ačili za preo čutljive i  drugač e. Tako se je marsikatero prijateljstvo 

skrhalo, osebe pa so se oddaljile. Partnerji so nam zamerili ali pa se je od os posla šal, ko 

nismo želele imeti spolnih odnosov, saj so bili ti oleči i  eprijet i. Starši so as i eli za 
ši ke, lene, razvajene in neambiciozne, ker nismo zmogle toliko kot aše vrstnice. Zaradi 

števil ih opera ij i  dolgih o do ij okreva ja s o se težko posvečale študiju, odhajale na 

daljša potova ja ali ačrtovale adalj jo kariero. V služ i s o zaradi krčev težje opravljale 
vsakodnevne obveznosti, pogosto smo bile nezbrane ali razdražljive. Nekateri sodelavci nam 

pri tem niso stali ob strani, te več so ašo ranljivost izkoristili za to, da so nas izpodrinili pri 

napredovanju. Tako se je zgodilo, da smo izgubile ož ost žele ega delovnega mesta ali pa 

smo bile celo potisnjene v trajno brezposelnost. 

 

Sčaso a smo se tudi sa e začele obsojati. Nez ož ost za ositve smo nekatere pripisovale 

stresu, pretiranemu delu i  podo i  psihološki  vzroko . Sonja nam je denimo zaupala: 



»Prijateljice so e tolažile, aj me ne skrbi, da že več let e ore  za ositi. Naj rž je za to 

kriv stres. Odšla se  tudi k zdravilcu, ki mi je povedal, da bo vse v redu, ko bom sprejela samo 

se e i  svojo že skost. Pa ni bilo.« Petra je elo od svojega gi ekologa slišala, da e za osi 
zato, ker si »otroka preveč želiš in misliš samo na to«. Ko je pojasnila, da ni ravno tako, je 

slišala: »Potem pa zato, ker si ga pre alo želiš.« Kot da je z ož ost za ositve odvis a od 
eke oči isli i  preproste odločitve. Ker so nekaterim med nami nenehno govorili, da so 

tako zelo boleče e strua ije or al e, s o odlašale z iska je  rešitev. Nekatere smo se 

zato prepozno obrnile po potrebno zdrav iško po oč. 
 

Tudi pri sooča ju z zdravstvenim siste o  i šlo ved o vse zlahka. Zdravniki in ginekologi so 

pogosto apač o diag osti irali ašo oleze , as odslavljali iz svojih ordi a ij, češ da si vse 

iz išljuje o ali pa da so izvidi brezhibni. Pogosto se endometrioza, kljub prepoznavnim 

simptomom, dolgo i z ašla a sez a u ož ih diag oz. Tako se denimo spominja Katja: 

»Mojim oleči a  so pripisali vzrok, poveza  s težava i v šoli, težava i s fa ti, skratka, 
težava i ajst i , zato se  ila apote a k psihiatru, saj so sklepali, da je vzrok psihič ega 
izvora. Naj poudari , da se  ila uspeš a uče ka, rez večjih težav, čeprav se  potiho a 
upala, da i il to vzrok, da i ko č o ašla potrditev, kaj se dogaja z e oj.«  

 

Na nujno potrebne diag ostič e preiskave in operacije smo zaradi takš ih ali drugač ih 
razlogov čakale dolgo časa. Medtem smo se zatekale k raznim alternativnim oblikam 

zdravljenja, ki so nam izpraznile denarnico, vendar so se hkrati izkazale za le del o uspeš e 
ali euspeš e. Odgovorov a vpraša ja o endometriozi, zdravljenju in vplivu te bolezni na 

življe je is o do ile pri gi ekologu ali sploš e  zdrav iku, pogosto s o ile prepušče e 
same sebi. Nataša opisuje o do je čaka ja a opera ijo: »Boleči e so e spremljale vsak 

da , ajhujši pa so ili o čutki egotovosti, strahu i  osa lje osti.« Odgovore na svoja 

vpraša ja o posledi ah, poteku i  doživlja ju bolezni smo obsedeno iskale po spletu ter 

same pri sebi ugotavljale, da se o endometriozi alo ve, še a j pa piše, sploh v slove šči i.  
 

Seveda pa s o i ele tudi do re izkuš je, pri er o o rav avo, do ile pojas ila i  prijaz o 
besedo. Vsaka od nas ima tudi del zgodbe, kjer prevladujejo pohvale zdravstvenim delavcem 

in razu evajoči  posa ez iko , ali pa smo hvalež e, da s o se iz te izkuš je ekaj aučile. 
Med liž ji i se je tudi pokazalo, kdo a  z ore stati o  stra i v težkih časih, kar je tudi 

neke vrste dar.   

 

V zadnjih letih sta na druž e ih o režjih astali dve zaprti podpor i skupini, namenjeni 

že ska  z e do etriozo. Tu s o do ile podporo, po oč, razu eva je i  olajša je, da 
nismo same. Prek teh skupi  s o se ašle, zbližale i  se začele pogovarjati o ož ih rešitvah 

aših težav. Strinjale smo se, da si lahko veliko pomagamo, če se medsebojno podpremo, 

druga z drugo delimo koristne izkuš je pri uspeš e  spopada ju z ovira i, ki so a  a poti 
zaradi e do etrioze. S skup i i oč i je vse ogoče.  
 

Društvo Endozavest smo ustanovile z namenom, da spregovorimo o endometriozi. Tako v 

s islu ozavešča ja kot edse oj e po oči i  podpore. Želi o se povezati tudi z drugi i 
organizacijami, institucijami in posamezniki, ki si želijo oljšega poznavanja endometrioze ter 

predvse  ustvariti eko podpor o okolje za vse že ske z e do etriozo ter jihove 
partnerje, svojce in prijatelje. Širšo jav ost želi o seznaniti o endometriozi z informacijami v 

slove ske  jeziku, o veščati o čla kih, razpravah i  raziskavah a te  področju. Želi o si 



vse informacije o endometriozi, zbrane na enem mestu. Ker nam je pomembno, da so vse 

informacije strokovno preverjene, smo k sodelovanju povabile doc. dr. Marti o Ri ič Pu elj, 
dr. med., specialistko ginekologije in porod ištva, ki se je aše u va ilu z veselje  odzvala 
in nam tako pomaga pri sami strokovnosti vsebin kot tudi z nasveti oziroma odgovarjanjem 

a vpraša ja že ska  z e do etriozo a aši splet i stra i. V svoji karieri je naredila že 
ogro o a področju poz ava ja e do etrioze v Slove iji i  to še ved o z veseljem in vsem 

srcem poč e.  
 

Veliko a  o po e ilo, če o aše prizadevanje pripomoglo k iz oljša ju kakovosti 

življe ja že sk, ki trpijo za to boleznijo. Verjamemo, da lahko s svojim sodelovanjem 

koristi o. Že takoj, ko s o napovedale usta ovitev društva, smo doživele vrsto pohval in 

pozitiv ih odzivov. Števil i posa ez iki in tudi nekatera podjetja so nam pomagali, da smo 

ures ičile ekatere od aših doseda jih ačrtov. 
 

S skup i i oč i s o se ajprej posvetile izdelavi splet e stra i www.endozavest.si, ki smo 

jo objavile februarja 2017. Najbolj brane vsebine so trenutno »si pto i«, »sploš o o 
e do etriozi«, » aše zgod e« i  »svetoval i a«. Za marec 2017 imamo pripravljenih nekaj 

aktiv osti z a e o  ozavešča ja i  povezova ja. Orga izirale bomo prvi slovenski 

Endogodek, na e je  spoz ava ju e do etrioze i  druže ju, na katerem si bomo ogledali 

dokumentarni film neodvis e a eriške produk ije E do-kaj? (Endo-What?, 2016) ter 

prisluhnili strokovnemu predavanju z naslovom »Endometrioza – socialna bolezen« doc. dr. 

Martine Ri ič Pu elj, dr. med., specialistke ginekologije in porod ištva. Organizirale bomo 

tudi nekaj delavnic ter spletno akcijo za podiranje tabuja menstruacije v obliki nagradne igre 

#vlozkenamizo. Poskrbele smo za plakate in letake, ki bodo v zdravstvenih ustanovah in na 

drugih estih, pri er ih za tovrst o o veščanje. Izdelale bomo rumene pentlje, ki so simbol 

ozavešča ja o e do etriozi, ter spodbujale k njihovi uporabi, tudi na druž e ih o režjih. 
Skozi leto bomo orga izirale druže ja že sk z e do etriozo v različ ih krajih po vsej 

Sloveniji.  

 

Števil e že ske z endometriozo so nam že izrazile hvalež ost in zadovoljstvo, da smo 

ustanovile društvo, objavile spetno stran ter tudi organizirale arčevske dogodke. Tako 

verjamemo, da z aši  prizadevanjem delujemo v pravo smer. 

 


