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12.00 – 16.00
Popoldanski piknik z raznoliko ponudbo hrane in brezalkoholnih pijač
Piknik bo odvisno od vremena potekal na prostem ali v notranjih 
prostorih.

Razvedrilni program bo potekal med piknikom na prireditvenem 
prostoru. 

9.30 – 16.00 
Celodnevna otroška animacija
Potekala bo ves čas srečanja, otroke bodo obiskali in zabavali tudi posebni 
gostje, ki naj ostanejo skrivnost.
 
16.00 
Zaključek srečanja in povratek avtobusov proti Ljubljani, Mariboru, 
Celju, Slovenj Gradcu, Murski Soboti, Novem mestu, Novi Gorici in Izoli.

Pri pripravi in izvedbi dogodka sodeluje strokovni odbor v sestavi: 
prof. dr. Peter Černelč, dr. med., Zlatko Roškar, dr. med. , asist. Mateja 
Grat, dr. med., Marija Čeh, dr. med., Romana Rotdajč, dr. med., Irena Umek 
Bricman, dr. med. in prim. Nataša Fikfak, dr. med.

Vsem sodelujočim zdravnikom in drugim zdravstvenim strokovnjakom se 
v Združenju L&L lepo zahvaljujemo za strokovno podporo dogodka!

 

Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L
Povšetova 37, Ljubljana, Slovenia
Pisarna: Dunajska cesta 106, Ljubljana
Tel.: 040 - 240 - 950
Mail: limfom.levkemija@gmail.com
www.limfom-levkemija.org



 DAN KML 2013

Spoštovani,
22. september je svetovni dan osveščanja o kronični mieloični levkemiji 
(KML). Tudi v Sloveniji ga želimo obeležiti na poseben in odmeven način, 
zato smo se odločili, da tega dne zberemo in povežemo na skupnem 
celodnevnem dogodku slovenske bolnike s KML in njihove svojce, 
slovenske hematologe in druge zdravstvene strokovnjake, ki so vključeni 
v zdravljenje KML. Dogodek organizira Slovensko združenje bolnikov z 
limfomom in levkemijo, L&L. 

Dogodek bo sledil mednarodni kampanji osveščanja o KML, ki jo po vseh 
celinah sveta vodi mreža prostovoljskih organizacij za pomoč bolnikom 
'CML Advocates Network', katere član je tudi Združenje L&L.

'Dan KML 2013' bo potekal v nedeljo, 22. septembra 2013, od 9. do okvirno 
16. ure,  v prireditvenih prostorih Hotela Harmonija v Mengšu. 

Vabimo vas, da se udeležite srečanja, toplo vabljeni so tudi vaši družinski 
člani, dan bo pester tudi za najmlajše. Naj poudarimo, da je udeležba na 
dogodku v celoti brezplačna in vključuje tudi brezplačni avtobusni prevoz 
za udeležence. Organizacijo in izvedbo dogodka bodo omogočili 
donatorji Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L.

Z dogodkom želimo povečati osveščenost in informiranost bolnikov s 
KML po vsej Sloveniji, da bodo s svojo boleznijo lažje živeli in pri 
zdravljenju še bolje sodelovali s svojim zdravnikom. Tega dne se bodo 
zvrstila kratka predavanja in posvetovalnice z zdravstvenimi strokovnjaki, 
vsi udeleženci pa prejmejo izobraževalna gradiva in spominska darilca. 

Hkrati bo to tudi družabno srečanje bolnikov, njihovih družin in 
zdravstvenih strokovnjakov. Poskrbljeno bo za brezplačne avtobusne 
prevoze iz Ljubljane, Maribora, Celja, Slovenj Gradca, Murske Sobote, 
Novega mesta, Nove Gorice in Izole, za hrano in pijačo v obliki piknika ter 
za celodnevno otroško animacijo za otroke ali vnuke udeležencev. 
Program bodo popestrila kulturna in zabavna presenečenja. 

PROGRAM 'DAN KML 2013' 
Prevoz do Hotela Harmonija Mengeš - s posebnimi avtobusi iz Ljubljane, 
Maribora, Celja, Slovenj Gradca, Murske Sobote, Novega mesta, Nove 
Gorice in Izole (razpored odhodov avtobusov prejmete ob prijavi).  

9.00 – 10.00 
Registracija in dobrodošlica z lahko pogostitvijo

10.00 – 12.00 
Skupni dopoldanski del
1. Otvoritev srečanja 
2. Uvodni pozdrav - Kristina Modic, predsednica Združenja L&L
3. Zdravljenje KML danes in jutri - prof. dr. Peter Černelč, dr. med. 
4. Spremljanje uspešnosti zdravljenja
5. Predstavitev mednarodne akcije »Kakšen je MOJ PCR?« in   
 predstavitev pobude 
 »KLUB KML« - Milena Remic, podpredsednica Združenja L&L
6. Osebna zgodba bolnika s KML

13.00 – 16.00 
Posvetovalnice s strokovnjaki (45-minutne) - svetovali bodo slovenski 
hematologi in drugi zdravstveni strokovnjaki. Razpored posvetovalnic bo 
objavljen naknadno, prijave udeležencev bodo potekale na samem 
dogodku:
• Kakšen je MOJ PCR?
• Redno jemanje zdravil in posledice nerednega jemanja zdravil
• Neželeni učinki zdravil in premagovanje teh učinkov
• Pot do ozdravitve
• Razpoložljive terapije za KML
• KML in transplantacija krvotvornih  matičnih celic 
• Življenjski slog bolnice/bolnika 
• Šport, prehrana in prehranska dopolnila
• Zanositev 
• Pomen podpore svojcev in prijateljev
• Dodatna osebna vprašanja bolnikov in njihovih najbližjih


