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vas v sodelovanju s 

 

 
Pediatrična klinika Ljubljana 
Služba za pljučne bolezni 

 
in  

 
 

vabi na strokovni posvet in dobrodelno zumbo  
 

ob 4. evropskem tednu osveš čenosti o cisti čni fibrozi  
 

ki bo v soboto, 17. novembra 2012.  
 

 
Strokovni posvet  bo potekal  

v dvorani Pediatri čne klinike Ljubljana , Bohoričeva 20,  
z začetkom ob 10. uri ,  

 
dobrodelna zumba  pa bo potekala  

v telovadnici Gimnazije Vi č, Tržaška cesta 72, 
z začetkom ob 18. uri.  

 
 

Ob tednu osveščenosti o cistični fibrozi želimo z dogodki seznaniti javnost o tej redki bolezni, 
saj se bolniki vsak dan že od otroštva borijo za preživetje.  

 
Cistična fibroza je najpogostejša življenjsko ogrožajoča prirojena bolezen v Evropi. Gosta sluz 

maši pljuča in prebavni trakt. Dostop do dobrega zdravljenja brez administrativnih ovir 
pripomore k daljšemu in boljšemu življenju. 

 
V Evropi živi več kot 40.000 otrok in mladih odraslih s cistično fibrozo.  

Nekateri dočakajo do 50 let …, drugi umrejo pri petih letih,  
odvisno od tega, kje v Evropi živijo.  

 

 
 

Pridružite se kampanji solidarnosti za boljše in daljše življenje 
bolnikov s cisti čno fibrozo v Evropi! 
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»SPODBUDITE MULTIDISCIPLINARNI PRISTOP IN SODELOVANJE MED 
SPECIALIZIRANIMI ZDRAVNIKI ZA CISTI ČNO FIBROZO« 

 
 
Preživetje bolnikov s cistično fibrozo se vsak dan izboljšuje, vendar pa ni na voljo dovolj 
specializiranih zdravnikov za zagotavljanje ustreznega spremljanja, še zlasti v prehodnem obdobju 
iz pediatrične oskrbe v odraslo, zato ERS (European Respiratory Society) v sodelovanju z ECFS 
(European Cystic Fibrosis Society) v Barceloni organizira »tečaj za zdravnike s cistično fibrozo«, 
da bo več usposobljenih strokovnjakov za nego odraslih bolnikov s cistično fibrozo.  
 
 

PROGRAM STROKOVNEGA POSVETA 

10.00       Uvodni nagovor predsednice društva 

10.15       Katja Korenin:  

                Ukrepi za zmanjšanje tveganja prenosa mikroorganizmov    

10.30       Marina Praprotnik: 

                Dehidracija pri otrocih s cistično fibrozo 

10.45       Jernej Brecelj:  

                Bolečine v trebuhu 

11.00       Helena Kobe:  

                Uravnotežena prehrana pri bolnikih s cistično fibrozo  

11.15       Urška Žager: 

                Predstavitev priročnika Interakcije ali medsebojno delovanje zdravil, 
                ki se uporabljajo pri zdravljenju cistične fibroze in po presaditvi pljuč  
      
11.30       Slavka Grmek Ugovšek:  

                Predstavitev priročnika in filma Gibanje je življenje ter 
                risanke Zvedava vprašanja o cistični fibrozi z Olijem in Nush  
 
12.00       Razprava in zaključek srečanja      

 

 

                                                                                                Slavka Grmek Ugovšek, l.r. 

                                                                                          predsednica 
Društva za cistično fibrozo Slovenije 

 


