
 

 
Predstojnik: Prim. Jani Dernič, dr. med.; e-naslov: jani.dernic@sb-izola.si 

VABILO  
SB Izola- Oddelek za interno medicino - gastroenterološka dejavnost skupaj z Društvom za kronično vnetno črevesno 
bolezen (KVČB) organizirata  šolo za nove bolnike na biološki terapiji s kronično vnetno črevesno boleznijo. 
 
Tema šole bo zdravljenje z biološkimi zdravili, predvsem bo poudarek na varnosti zdravljenja na koncu predavanj 

sledi aktivna razprava. 

Šola bo potekala v sejni sobi oddelka za interno medicino – 4. nadstropje SB Izola , Polje 40, 11.12.2018  ob 16.00.   
 
Dnevni program: 

 

1. 16.00-16.30: Splošni napotki ob zdravljenju z biološkimi zdravili (Tamara Marušič) 

2. 16.30-17.00: Cepljenje in varnost bioloških zdravil ( Tamara Marušič ) 

3. 17.00-17.15: Odmor  

4. 17.15-17.45: Pomen in dejavnosti društva za KVČB (Mateja Saje) 

5. 17.45-18.15: Aktivna razprava  

OBVESTILO O ZASEBNOSTI 
 

Da lahko organiziramo in izvedemo izobraževanje, zbiramo in obdelujemo Vaše osebne podatke (OP). To so Vaše ime 
in priimek ter kontaktni podatki (naslov, naslov elektronske pošte). 
Upravljavec OP je Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen (KVČB), Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, 
info@kvcb.si. 
Obdelovalec OP je Oddelek za interno medicino - gastroenterološka dejavnost Interni  oddelek, odsek  za 
gastroenterologijo SB Izola, 6310 Izola.  
Na izobraževanju Vas bomo prosili, da označite Vašo prisotnost na prezenčni listi, ki jo na vpogled lahko zahtevajo 
tudi tretje osebe, s katerimi ima Društvo za KVČB pogodbeni odnos (financerji programa). 
Vse zbrane OP bomo izbrisali po petih letih. 
Potek izobraževanja bomo zabeležili tudi s fotografiranjem. Namen je dokumentiranje in informiranje (objava 
fotografij in poročila s srečanja na spletni strani društva www.kvcb.si in v glasilu društva Kronček). Na fotografiranje 
Vas bomo predhodno opozorili, da se boste lahko, če boste tako želeli, umaknili iz kadra. V kolikor tega ne boste 
storili, bomo to razumeli kot Vaše pritrdilno dejanje (11. točka 4. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov št. 
2016/679). 
Pravna podlaga za obdelavo Vaših OP za potrebe izvedbe izobraževanja je Vaše soglasje, ki ga podate s to prijavo. 
 
Vljudno Vas vabimo, da se udeležite izobraževanja in svojo udeležbo do 7.12.2017 potrdite preko elektronske pošte: 
novi.kvcb@gmail.com s priponko »udeležba na šoli KVČB«, ker je število udeležencev omejeno na največ 20 oseb. 
 
 Šola je namenjena izobraževanju bolnikov, zato lahko dobite potrdilo, na podlagi katerega lahko za ta dan zaprosite 
za bolniški stalež.  

Vodja izobraževanja   
Tamara Marušič, dr. med., spec. int. med. gastroenterolog 
  
Predsednica društva za KVČB   
Mateja Saje 
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