
 
 
Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen za zaposlene v Policijski upravi Maribor, v sejni sobi PP Maribor I, 
na lokaciji Vošnjakova ulica 1, 2000 Maribor organizira   

 

PREDSTAVITVENO STOJNICO IN STROKOVNO SREČANJE V OKVIRU 
AKCIJE, »TRENUTNO ODSOTEN – HVALA ZA RAZUMEVANJE«, Z 
NASLOVOM: KAJ LAHKO DELODAJALEC STORI ZA KRONIČNE 
BOLNIKE 
 
Akcija ozaveščanja delodajalcev in zaposlenih o težavah bolnikov s kroničnimi vnetnimi boleznimi, s poudarkom 
na kronični vnetni črevesni bolezni, bo potekala v ponedeljek, 21. oktobra 2019, od 10.00 do 12.00 ure v sejni 
sobi PP Maribor I, Vošnjakova ulica 1, 2000 Maribor. 
 
Program strokovnega srečanja:  
1. 9.00 - 12.00 predstavitvena informativna stojnica Društva za KVČB za zaposlene v PU Maribor - člani 

Društva za KVČB Sekcije štajerske regije bodo zaposlenim delili informativne materiale o KVČB. 
2. 10.00 - 10.30 predavanje prim. Cvetke Pernat Drobež, dr. med., spec. gastroenterologinje iz UKC 

Maribor, z naslovom: »Življenje s kronično vnetno črevesno boleznijo«. 
3. 10.30 - 11.15 predavanje višje policijske inšpektorice psihologinje Mirjane Savić iz CRSV PA GPU, z 

naslovom: »Soočanje posameznika z diagnozo kronična bolezen« in osebna izkušnja bolnika s KVČB, 
policista z OKC PU Maribor Boštjana Ropiča. 

4. 11.15 - 11.30 Mateja Saje, predsednica Društva za KVČB - Predstavitev Društva za kronično vnetno 
črevesno bolezen (KVČB) in posebnih socialnih programov, ki jih izvajamo, s poudarkom na akciji »Trenutno 
odsoten – hvala za razumevanje« 

5. 11.30 - 11.45 Diskusija s predavatelji. 
6. 11.45 - 12.00 ogled informativne stojnice društva in pogovor ob kavi.  
 
V letu 2018 je Društvo za KVČB akcijo »Trenutno odsoten – hvala za razumevanje« pričelo izvajati tudi v 
podjetjih in delovnih organizacijah, z namenom ozaveščati delodajalce in sodelavce obolelih o tem, kakšna je 
kronična vnetna črevesna bolezen in s kakšnimi težavami se srečujejo oboleli. 
 
Organizator in moderator strokovnega srečanja v PU Maribor bo Danica Koren, ustanoviteljica in tajnica 
Društva za KVČB, sicer pa zaposlena v Službi direktorja Policijske uprave Maribor. 

 
Maribor, 24. 9. 2019  Mateja Saje 
  Predsednica Društva za KVČB 
 


