WC KARTA – REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ
žádost o vystavení WC karty a potvrzení lékaře

Vyplní pacient
Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon:

e-mail:

Vyplní lékař
Onemocnění, které odůvodňuje držení WC karty:

Crohnova choroba

Ulcerózní kolitida

Jiné – prosím specifikujte:

Razítko a podpis lékaře

Svým podpisem souhlasím s tím, aby moje citlivé identifikační a adresní osobní údaje, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, byly v plném
rozsahu zpracovány Občanským sdružením Pacienti IBD, IČO: 22 72 09 36, se sídlem Václava Trojana 1483/5, 104 00 Praha 10 – Uhřiněves
jako správcem, a to za účelem nabízení služeb a produktů správce, vědeckého a statistického zpracování těchto údajů. Souhlas rovněž zahrnuje
zasílání informací prostředky elektronické komunikace, tj. např. e-mailem, telefonem a internetem.
Poučení: Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních a citlivých údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo na přístup
k těmto údajům, právo níže uvedený souhlas kdykoliv bezplatně odvolat, jakož i využití dalších práv vyplývajících z §§ 11 a 21 zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

V

dne

Podpis pacienta:

Vyplněný formulář odešlete na adresu: Občanské sdružení Pacienti IBD, Václava Trojana 1483/5, 104 00
Praha 10 – Uhřiněves nebo e-mailem na: wckarta@crohn.cz. Po obdržení formuláře Vás budeme kontaktovat.
• Členové sdružení Pacienti IBD, www.crohn.cz, obdrží WC kartu zdarma.
• Pacienti, kteří nejsou členy, musí nejprve uhradit poplatek 150 Kč za výrobu a správu karet.

Cílem projektu WC karta je umožnit držiteli karty – pacientovi s diagnózou IBD zpřístupnění veřejné i neveřejné
toalety v případě akutní zdravotní komplikace.
Součástí projektu je i příprava osvětové kampaně k obeznámení veřejnosti a potenciálních držitelů s dostupností karty
a jejími možnostmi. Snahou sdružení Pacienti IBD je tímto projektem pomoci držitelům karty zlepšit komplikovanou
životní situaci, změnit povědomí české veřejnosti a získat její podporu obdobně, jako je tomu v ostatních vyspělých
státech.
Co jsou idiopatické střevní záněty neboli IBD?
Mezi idiopatické střevní záněty (IBD z angl. Inflammatory Bowel Diseases) se řadí Crohnova choroba a ulcerózní
kolitida. Obě nemoci nejsou medikamentózními prostředky definitivně vyléčitelné, většinou jsou však léčitelné.
Jde o chronická zánětlivá onemocnění tenkého a tlustého střeva, jejichž výskyt v posledních desetiletích narůstá.
Jejich příčina není zcela objasněna, předpokládáme, že vznik obou nemocí souvisí se stresem, změnou přípravy pokrmů
a stravováním, ke kterým došlo v posledních sto letech. Typické je to, že obě nemoci postihují především mladé lidi
mezi 20. – 30. rokem života.
Nově diagnostikovaný pacient se ocitá v nelehké životní situaci. Musí se naučit s onemocněním žít
a vyrovnat se s omezeními, která choroba a její léčba přinášejí. Pomoci Vám může i Občanské sdružení
pacientů s idiopatickými střevními záněty – Pacienti IBD.
Nabízíme vám:
Setkávání se stejně nemocnými pacienty
Pacientské diskusní fórum
Semináře a konference pro pacienty
Novinky v léčbě
Poradna lékaře

Sociální a právní poradenství
Spolupráce s odbornými lékaři
Spolupráce s organizacemi s obdobným zaměřením v rámci
ČR i v zahraničí
Informační materiály pro pacienty

Partneři projektu:

