DRUŠTVO ZA CISTIČNO FIBROZO SLOVENIJE
CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION OF SLOVENIA
Troštova ulica 5
SI-1292 Ig
Slovenija

Email: info@drustvocf.si
Web: http://www.drustvocf.si

vas v sodelovanju z

Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana,
Kliničnim oddelkom za pljučne bolezni in alergijo

vabi, da se pridružite
3. evropskemu tednu osveščenosti o cistični fibrozi
(21. do 27. november 2011)

ki bo v soboto, 26. novembra 2011 ob 10. uri
v prostorih Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana
Predavalnica 3

S strokovnim posvetom ob tednu osveščenosti o cistični fibrozi želimo seznaniti javnost o
tej bolezni, ki je sicer redka, vendar toliko bolj kompleksna bolezen, pri kateri je zgodnje
odkrivanje izrednega pomena za nadaljni potek bolezni.
Na posvetu bomo predstavili možnosti zdravljenja in življenja bolnikov. Za bolnike s
cistično fibrozo je pomembno, da živijo na pravem kraju, kajti dostop do dobrega
zdravljenja pripomore k daljšemu in boljšemu življenju.
»SEDAJ PREMOSTITE PREPAD ZA BOLJŠI IZHOD CF IN PREŽIVETJE V EVROPI!«

Pridružite se kampanji solidarnosti za boljše in daljše življenje
bolnikov s cistično fibrozo v Evropi!
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Dnevni red
10.00

Uvodni nagovor predsednice društva

10.15

Matevž Harlander, Matjaž Turel:
Predstavitev priročnika Presaditev pljuč

10.30

Marija Špelič:
Pomen individualne obravnave kritično bolnih kroničnih bolnikov za uspešen
izid zdravljenja

10.45

Andreja Zarič:
Moje novo življenje

11.00

Aljaž Hrvatin:
Življenje je lepo

11.15

ODMOR

11.30

Uroš Krivec:
Pregled podatkov registra bolnikov s cistično fibrozo Slovenije

11.50

Jernej Brecelj:
Pomen raziskav pri cistični fibrozi: presnova maščobnih kislin, bikarbonat

12.10

Urška Žagar, Lea Zdovc Pečjak:
Zdravila, prehranska dopolnila, interakcije

12.30

Majda Oštir:
Učinkovita in varna inhalacija

12.50

Senad Bojić:
Predstavitev pripomočka The Vest za čiščenje dihalnih poti pri cistični fibrozi

13.05

Darja Potočnik Kodrun:
Relacijska družinska terapija kot možnost celostne obravnave družin z
obolelim s cistično fibrozo

13.20

Razprava in zaključek srečanja

13.30

Skupščina

Slavka Grmek Ugovšek, l.r.
predsednica
Društva za cistično fibrozo Slovenije

2/2

