VABILO
Klinika za interno medicino, Oddelek za gastroenterologijo UKC Maribor Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, skupaj z
Društvom za kronično vnetno črevesno bolezen ( KVČB) organizirata šolo za nove bolnike s kronično vnetno črevesno
boleznijo na bioloških zdravilih.
Tema šole bo zdravljenje z biološkimi zdravili, s poudarkom na varnosti. Na koncu predavanj sledi aktivna razprava.
Šola bo potekala v Sejni sobi (v 3. nadstropju) Klinike za interno medicino UKC Maribor, 8.maja 2019 z začetkom ob
15.30 uri.

PROGRAM ŠOLE:
1.

15.30 - 16.00

KVČB in biološka zdravila (Andreja Ocepek)

2.

16.00 - 16.30

Cepljenje in varnost bioloških zdravil (Cvetka Pernat Drobež)

3.

16.30 - 17.00

Vloga medicinske sestre pri zdravljenju KVČB z biološkimi zdravili (Alenka Kramberger)

4.

17.00 - 17.30

Društvo za KVČB (Mateja Saje)

5.

17.30 - 18.00

Razprava

Vljudno Vas vabimo, da se udeležite izobraževanja in svojo udeležbo do 6.5. 2019 potrdite preko elektronske pošte
Društvu za kronično vnetno črevesno bolezen na naslov: enodnevnasola@kvcb.si z navedbo vašega imena in priimka
ter s pripisom »udeležba na šoli KVČB«. Število udeležencev je omejeno, zato bomo prijave prejemali do zapolnitve
mest.
Šola je namenjena izobraževanju bolnikov, zato lahko dobite potrdilo, na podlagi katerega lahko za ta dan zaprosite za
bolniški stalež.
OBVESTILO O ZASEBNOSTI
Prijave na šolo zbira Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor: kontakt:
enodnevnasola@kvcb.si
Vaše osebne podatke iz prijave na šolo (el. pošta, ime in priimek) bomo uporabili samo za potrebe organizacije šole, to
je, da vam lahko zagotovimo mesto na njej in da po potrebi pripravimo ustrezna gradiva.
Udeležba na šoli pomeni vzpostavitev pogodbenega odnosa z omenjenim društvom, prijava nanjo pa zahtevo za
vzpostavitev takšnega odnosa, zato obdelava vaših osebnih podatkov temelji na takšnem »pogodbenem razmerju«
oziroma »zahtevi« po njegovi sklenitvi.
Udeleženci, prisotni na šoli, morajo svojo prisotnost registrirati (npr. na listi prisotnosti), ker podatke o udeležencih
potrebujemo za financerje šole. Več informacij glede tega dobite na sami šoli.

Vodja izobraževanja
Prim. Cvetka Pernat Drobež, dr. med.

Predsednica društva za KVČB
Mateja Saje

