TARMKRÆFTFORENINGEN og KB’s lokalforening i Århus
INVITERER TIL TEMAAFTEN

TORSDAG den 24. januar 2019, Kl. 17.00-21.30
på AUH SKEJBY SYGEHUS
Palle Juul Jensens Boulevard 99, Indgang J, plan 1, lokale J116-113, 8200 Aarhus N

Kl. 17.00 – 18.15

HIPEC (varmt kemo-bad i forbindelse med en operation) v/professor,
overlæge Lene Iversen
(se beskrivelse af behandlingen på næste).

Kl. 18.15 – 19.00

Lidt godt til ganen. Der vil senere blive serveret en kop kaffe.

Kl. 19.00 – 20.00

Oplæg om patientskade v/advokat Ida Gade og advokat Rikke Omme
Orientering om de forskellige klagesystemer, der findes inden for det
danske sundhedsvæsen. ( Se emner på næste side).
Mulighed for en kort individuel samtale med Ida Gade efterfølgende, hvis
du har en konkret sag. Meld gerne tilbage v/tilmeldingen, såfremt du
ønsker dette.
Tilmelding senest torsdag den 17. januar 2019 til info@tarmkraeft.dk

HIPEC behandling
VARMT KEMOBAD MED GODE RESULTATER
Der er i de seneste år skruet op for en kræftbehandling, hvor patienter får badet det indvendige af maven i 41-42 grader varm kemoterapi. Uden
behandlingen ville kun få patienter være i live efter fem år, men med behandlingen er omkring halvdelen af patienterne i live efter fem år.
Behandlingen foregår ved, at kirurger først fjerner al synlig kræft i bughulen. Derefter bliver bughulen badet i 1,5 time med den varme kemoterapi for
at dræbe eventuelle mikroskopiske kræftsvulster og løse kræftceller. Ideen bag behandlingen er at koncentrere effekten af kemoterapien i bughulen og
at udnytte, at varmen gør kemoterapien mere kraftfuld overfor kræftcellerne.
HIPEC-behandlingen bruges overfor tyk- og endetarmskræft med spredning til bughinden, samt overfor enkelte andre kræftformer (bughindekræft,
blindtarmskræft og pseudomyxoma peritonei, som er en sjælden kræftform i bughulen).
Patienterstatning mv.
Emner advokat Ida Gade og advokat Rikke Omme vil komme omkring:


Patientsikkerhed vs. Patienterstatningen. Patientskadesystemets opbygning



Hvilke patientskade typer findes der (med eksempler),



Det typiske sagsforløb



Særlige ting man skal være obs. på – frister, dokumentation mv.

