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21.6. 2016 ob 16.00 uri je v prostorih Slovenskega zdravniškega društva (kletni prostori oddelka za ORL,UKC 
Maribor) potekala šola za bolnike s kronično vnetno črevesno boleznijo, ki so na terapiji z biološkimi zdravili. 
Šolo je  organiziral oddelek za gastroenterologijo UKC Maribor, v sodelovanju z društvom za KVČB. Zbralo se je 
10 udeležencev, od tega sta bili gostji dve dijakinji srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor z mentorico, 
ki se pripravljata na mednarodno tekmovanje v znanju o KVČB. 
 
Izobraževanje je začela dr. Andreja  Ocepek ,ki nam je predstavila KVČB-njene oblike : Crohnovo bolezen (CD) 
ulcerozni kolitis (UC),ter intermediarni kolitis. Povedala je ,da se bolezen pojavlja v enaki meri pri moških in 
ženskah, da je pogostejša pri mladih ,in da se pogosteje pojavlja v razvitem svetu. Izčrpno je opisala vse oblike 
zdravljenja, od standardne terapije pa do terapije z biološkimi zdravili. Predstavila je biološka zdravila s katerimi 
zdravimo bolnike na našem oddelku ,njihovo delovanje in stranske učinke. 
 
V nadaljevanju nam je dala napotke glede cepljenja  bolnikov in varnosti bioloških zdravil, poudarila je, da se 
bolniki s KVČB ne smejo cepiti z živimi cepivi. Razprava in vprašanja so bila vključena v samo izobraževanje. 
Udeleženci so postavljali veliko konkretnih vprašanj, na katera so sproti dobili odgovore. 
 
Naslednje predavanje je predstavila Alenka Kramberger, dipl. med. sestra na temo :Vloga medicinske sestre pri 
zdravljenju KVČB z biološkimi zdravili. Seznanila nas je s praktičnimi napotki pri aplikaciji bioloških zdravil ,ki si 
jih bolniki  dajejo v podkožje; na kaj morajo biti pozorni  pri tem in kaj narediti v primeru stranskih učinkov 
zdravil.  Prav tako je predstavila  obravnavo bolnikov  na oddelku za gastroenterologijo, ki prihajajo na biološko 
terapijo v obliki infuzij ter potek  in protokol aplikacije zdravila. 
 
Na koncu je dr. Ocepek predstavila društvo za KVČB in povabila prisotne,da se včlanijo. 
Predavanje je bilo zaključeno ob 19. uri s štirimi novimi člani. 


