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vas v sodelovanju z              

 

Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana, Oddelkom za pljučne bolezni 

Pediatrične klinike Ljubljana 

 

ob 2. evropskem tednu osveščenosti o cistični fibrozi  

 

vabi na otvoritev razstave likovnih del otrok slovenskih osnovnih šol 

na temo OHRANIMO ZDRAVA PLJUČA,  

 

ki bo v soboto, 20. novembra 2010 ob 10. uri 

v prostorih Pediatrične klinike Ljubljana. 

 

Prireditev bo povezovala voditeljica gospa Saša Einsiedler . 

 

Po otvoritvi bo potekalo strokovno srečanje, na katerem bomo razpravljali o možnih 

rešitvah za zmanjšanje okužb in možnostih za preživetje ljudi s cistično fibrozo. Nekateri 

bolniki s cistično fibrozo umrejo že v otroštvu, drugi pa živijo kar dolgo v odrasla leta. 

Obstajajo rešitve za boljši izhod bolezni in preživetje z relativno nizkimi stroški, če 

napravimo nekaj pomembnih korakov v smeri enake in boljše dostopnosti do zdravstvene 

oskrbe, še posebno, ker najnovejši znanstveni napredek obeta, da bo cistična fibroza 

ozdravljiva. 

                                                                                 

                                                                             

 

Pridružite se kampanji solidarnosti za boljše in da ljše življenje 

bolnikov s cisti čno fibrozo v Evropi! 
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VABILO 

 
 

»SEDAJ PREMOSTITE PREPAD ZA BOLJŠI IZHOD CF IN PREŽ IVETJE V EVROPI!« 
 
 

20. november 2010, od 10.30 do 13.00 
Dvorana: pritličje 

Pediatrična klinika Ljubljana, Bohoričeva 20 
 
 

Dnevni red  
 
 
10.30     Uvodni nagovor predsednice društva 
 
10.40 Dragica Iskrenovi č:  
              Povzetki iz Evropskega parlamenta ob tednu osveščenosti 
 
 
10.50 Andreja Borinc Beden, Marina Praprotnik:   
              Center za cistično fibrozo za otroke in mladostnike     
 
11.10     Barbara Salobir:  
              Celostna obravnava bolnikov s cistično fibrozo v luči preventive in izboljšanja   
              zdravljenja okužb 
  
11.30     Matevž Harlander:  
              Okužbe po presaditvi pljuč: posebnosti pri bolnikih s cistično fibrozo 
 
11.50     Marina Praprotnik:  
              Okužbe dihal z redkimi bakterijami pri bolnikih s cistično fibrozo 
 
12.10     Majda Oštir:  

                   Kako učinkovito preprečiti prenos okužb pri bolnikih s cistično fibrozo 
 
12.30 Marija Špeli č, Tina Štukelj: 

Razkuževanje inhalacijskih pripomočkov 
 
 
12.50 Razprava in zaključek srečanja 
 

 
                                                                                      Slavka Grmek Ugovšek, l.r. 

 
                                                                                 predsednica  

                                                                                 Društva za cistično fibrozo Slovenije 


