
                                               

                                                
 
 

VABILO  
 
 

Oddelek za  gastroenterologijo Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica skupaj z Društvom za kronično 
vnetno črevesno bolezen (KVČB) organizirata šolo za bolnike s kronično vnetno črevesno boleznijo (ulcerozni kolitis, 
Crohnova bolezen). 
 
Zaradi poslabšanja epidemiološke slike v državi bo šola potekala on line preko enega od spletnih orodij, dne 
08.12.2021 ob 18.00.  
 
Na koncu predavanj sledijo vprašanja in aktivna razprava. 
 
Program enodnevne šole: 
 
18.00 - 18.15: Predstavitev društva za KVČB in pomen delovanja v slovenskem prostoru (Mateja Saje) 
 
18.15 - 18.45: Splošno o KVČB in zdravljenje KVČB (Miha Bartolič) 
 
18.45 - 19.05: Priporočila KVČB sestre bolnikom, ki se zdravijo z biološkimi zdravili (Tadeja Polanec) 
 
19.05 - 19.25: Prehrana pri KVČB (Eva Peklaj) 
 
19.25 - 19.45: Vpliv psiholoških dejavnikov na pojav in potek bolezni (Ingrid Plankar) 
 
19.45 - 20.00: Vprašanja udeležencev šole in aktivna razprava   
   
 
Vljudno Vas vabimo, da se udeležite izobraževanja in svojo udeležbo do 06.12.2021 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«.  
 
Ob prijavi prosim obvezno napišete elektronski naslov, na katerega boste dan pred izvedbo enodnevne šole dobili 
navodila kako dostopati do spletnega mesta, kjer bo šola potekala. 
 
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 pripravimo ustrezna informativna 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. Več informacij glede tega dobite na sami šoli. 

 
Udeleženci, prisotni na šoli, morajo svojo prisotnost registrirati z imenom in priimkom, ker podatke o udeležencih 
potrebujemo za financerje šole. 

 
 Vodja izobraževanja                                                                                                 Predsednica Društva za KVČB   

Dr. Miha Bartolič, dr. med., spec. interne medicine                                          Mateja Saje   
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