Poročilo z 2. mariborske šole o zdravljenju kroničnih vnetnih
črevesnih bolezni z anti-TNF zdravili namenjeno bolnikom z dne 21.
maja 2013
Petra Leskovšek Lasetzky
Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen in Konzilij za zdravljenje KVČB z biološkimi zdravili, Oddelek za
gastroenterologijo v UKC Maribor sta v torek, 21. maja 2013 s pričetkom ob 16. uri organizirali že drugo
mariborsko šolo o zdravljenju kroničnih vnetnih črevesnih bolezni z anti-TNF zdravili, namenjeno bolnikom, ki
so jo pripravili zdravniki in medicinske sestre Oddelka za gastroenterologijo v UKC Maribor.
Druge mariborske šole se je v sejni sobi v III. nadstropju UKC Maribor udeležilo 7 bolnikov otvorila pa jo je
predsednica Društva za kronično vnetno črevesno bolezen, gospa Mateja Saje, ki je prisotnim predstavila
številne aktivnosti in sedem posebnih socialnih programov društva. Ob koncu predstavitve je gospa Saje vsem
prisotnim bolnikom razdelila še Start paket, ki skozi društveno glasilo Kronček in druge zloženke in brošure
društva združuje koristne informacije tako o prehrani kot o sami KVČB.
Šolo je nadaljevala gospa Andreja Ocepek, dr. med., spec. internistka, ki je predstavila samo KVČB in njene
simptome, prim. Cvetka Pernat Drobež, dr. med., spec. internistka pa je predstavila zdravljenje KVČB tako s
standardnimi kot z biološkimi zdravili. Šolo je zaključila gospa Alenka Kramberger, dipl. med. sestra s
predstavitvijo z naslovom Vloga medicinske sestre pri zdravljenju kronične vnetne črevesne bolezni z biološkimi
zdravili.
Po končanem uradnem delu so v izredno sproščenem vzdušju sledila različna vprašanja prisotnih. Debata je
nato trajala kar do 19.30 ure ko smo se razšli polni novih informacij in izredno navdušeni nad takšnim načinom
komunikacije z bolniki – skozi šole z največ do 10 bolniki izpeljati izredno uspešno srečanje na katerem nam
bolnikom strokovnjaki predavajo o sami bolezni in novostih v zdravljenju KVČB ter nam v sproščenem ozračju
omogočijo komunikacijo, ki ni tako časovno omejena kot je v ambulantah.

