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S strani društva za KVČB sem prejela vabilo o predavanju za vse bolnike, kateri smo ali bodo v kratkem prejeli 
biološko terapijo. Ker sama spadam med te bolnike sem se vabilu z veseljem odzvala, saj sem sama imela 
ogromno vprašanj in pomislekov. 
 
Zbrali smo se 1.06.2017 ob 16 uri v prostorih Slovenskega zdravniškega društva. Šolo je organiziral oddelek za 
gastroenterologijo UKC Maribor, v sodelovanju z društvom KVČB. Zbralo se nas je 10 udeležencev, od tega sta 
bili gostji dve dijakinji Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor z mentorico, ki se pripravljata na 
mednarodno tekmovanje o znanju o KVČB. 
  
 Izobraževanje je začela Dr. Andreja Ocepek, ki nam je predstavila KVČB-njene oblike: Crohnovo bolezen (CB), 
ulcerozni kolitis (UC) ter intermediarni kolitis. povedala je, da se bolezen pojavlja v enaki meri pri moških in 
ženskah, da je pogostejša pri mladih, in da se pogosteje pojavlja v razvitem svetu. Opisala je vse oblike 
zdravljenja, od standardne terapije pa do terapije z biološkimi zdravili. Predstavila je tudi biološka zdravila s 
katerimi se zdravimo na našem oddelku.  
 
 Nato nam je primarij Cvetka Pernat Drobež predstavila vse o cepljenju in varnosti bioloških zdravil, ter 
poudarila da se bolniki s KVČB ne smemo cepiti z "živimi" cepivi. Razprave in vprašanja so bile vključena v samo 
izobraževanje. Udeleženci smo postavljali veliko konkretnih vprašanj, na katere smo sproti dobili odgovor. 
 
Naslednje predavanje je predstavila Alenka Kramberger, dipl. med. sestra na temo -Vloga medicinske sestre pri 
zdravljenju KVČB z biološkimi zdravili. Seznanila nas je s praktičnimi napotki pri aplikaciji bioloških zdravil, ki si 
jih bolniki dajejo v podkožje, na kaj moramo biti pozorni pri tem in kaj narediti v primeru stranskih učinkov 
zdravil. Prav tako nam je predstavila obravnavo bolnikov na oddelku za gastroenterologijo, kateri prihajamo na 
biološko terapijo v obliki infuzij ter potek in protokol aplikacije zdravila. 
 
V zadnjem sklopu predavanj  nam je Mateja Saje, predsednica društva za KVČB, podrobno predstavila delovanje 
društva ter povabila k včlanitvi v društvo.  Po končanem predavanju je sledila pogostitev in druženje.  
 
Vsem skupaj bi se rada zahvalila za tako dobro predstavitev in da so si vsi vzeli čas za nas.   


