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7. slovenski 
 pediatrični kongres

27.–29. september 2018
Kongresni center Portus
PORTOROŽ

Četrtek, 27. september Petek, 28. september Sobota, 29. september
DELAVNICA WINFOCUS
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-
1vQDKFApHIjJKdpcZxC4kr4XcT1feQyhdnmO
bHY6EwwZtaxrmEMTZUhSUhM7py1fZdd_
ZpSCfE0NWWC7/pub

DELAVNICA MOTNJE MIKCIJE

12.00–13.00 Registracija

12.30–13.00 Pozdravni nagovor

8.00–9.00  Registracija

9.00–11.00  MALIGNE BOLEZNI PRI OTROKU 
Sindromi s prirojenim tveganjem za neopla   s
tičnobolezen , Marko Kavčič
Nevroblastom , Maja Česen Mazić
Kostni tumorji pri otrocih , Maja Česen Mazić
Tumorjiosrednjegaživčevjapriotrocih , Lidija 
Kitanovski

11.00–11.30 Odmor 

11.30–13.00 MALIGNE BOLEZNI PRI OTROKU 
Ledvičnitumorjiotroškedobe , Simona Lucija 
Avčin
Retinoblastom , Tomaž Prelog
Presaditevkrvotvornihmatičnihcelicpri
otrocih , Vladan Rajić
Imunskatrombocitopeničnapurpura , Barbara 
Faganel Kotnik

13.00–14.00   Kosilo
Simpozij med kosilom (Pfizer): Serotipi in nosil
stvoinvazivnihpnevmokoknihokužbpredin
pouvedbicepljenjavSloveniji , Marko Pokorn 
(15 min)
Satelitsko predavanje (Glaxo): Epidemiologija 
infarmakokinetikacepivaprotipnevmokoku
–izkušnjeizdrugihdržav, predavateljica iz 
Glaxa (15 min)

8.00–8.30  Registracija

8.30–10.30  NUJNA STANJA, 1. del
Reducing radiation: An ‘Ultrasound First’ 
approach in pediatrics, an overview of POCUS 
applications , Stephanie Doniger
Pointofcare lung ultrasound in pediatric 
patients , Niccolo Parri
Novostiprinadomeščanjutekočin , Mojca 
Grošelj-Grenc
Intranazalna terapija , Špela Štupnik, Jelena 
Breger

10.30–10.45  Odmor 

10.45–13.00  NUJNA STANJA, 2. del
Urgentnapediatrija,kjesmo?, Anja Šelih, 
Peter Najdenov
Sodobnaobravnavabronhiolitisa , Uroš Krivec, 
Marina Praprotnik
Obravnavapoškodovanegaotroka , Peter 
Najdenov, Simon Herman

13.00–14.00  PEDIATRIC INVESTIGATION PLAN – 
DO WE STILL NEED IT? 

  Klaus Rose

13.00–15.00  TOP SPECIALIZANTSKI SEMINARJI 
LETA 2017

Oskrbarane,poškodbenaterenuoziromana
primarni ravni , Jasna Savić, Tomo Havliček
Urtikarija , Tjaša Trupej,  Tina Vesel Tajnšek
PerinatalnaokužbasCMV, Nina Milenković 
Kikelj, Gregor Nosan
Hemolitičnouremičnisindrom , Larisa Kragelj,  
Tanja Kersnik Levart
Patološkijetrnitesti , Eva Rudež, Jernej Brecelj
DružinazAlportovimsindromom , Mirjam 
Močnik,  Nataša Merčun Varda
Konvulzijenovorojenčka , Domen Robek,  Aneta 
Soltirovska Šalamon
SindromAlicevčudežnideželi , Saša Kosta-
njevec, Maja Arnež

15.00–15.30 Odmor 

15.30–18.300 REDKE BOLEZNI
Pediatric regulations and rare diseases , 
Lisbeth Siderius
CareforrarediseasesinSriLanka , Sanath 
Lamabadu suriya
Novinačinizdravljenjalizosomskihbolezni , 
Mojca Tanšek
Finančniinorganizacijskividikizdravljenja
SMAznovimizdravili , Damjan Osredkar
Pompejevabolezen , sponzorirano predavanje
Neonatalna holestaza in zdravila sirote , 
Jernej Brecelj

19.00 Socialno mreženje na plaži

 

14.00–16.00  CEPLJENJE
How to convince hesitant parents to vacci
nate their child, predavatelj iz tujine
Prednostiinpomanjkljivostisprememb
časovnicecepljenjaprotihepatitisuBinMMR , 
Nataša Toplak, Breda Zakotnik
Prizadevanjaprimarnihpediatrovinšolskih
zdravnikovzapovečanjedeležacepljenihv
Sloveniji , Špela Žnidaršič Reljič
Etikacepljenja , Urh Grošelj

16.00–16.30  Odmor

16.30–17.30   DEBELOST IN METABOLIČNI 
SINDROM

Metabolnisindrom priotrocihinmladostnikih , 
Primož Kotnik
Visokinnizekholesterol , Urh Grošelj 
Metodezazgodnjeodkrivanjenagnjenostik
metaboličnimsindromominžilnim motnjam , 
Bernarda Vogrin

OKROGLA MIZA
Obravnavadebelostiinmetaboličnega
sindromanaprimarni,sekundarniinterciarni
ravniinimplementacijakliničnihpoti
vabljeni: MZ, NIJZ, Primož Kotnik, Martin Bigec

19.30  Sprejem z mehurčki

20.00   Svečana podelitev priznanj 
s presenečenji

pred vami je program 7.slovenskegapediatričnegakongresa, najve-
čjega srečanja slovenskih pediatrinj in pediatrov, na katerega vabimo 
tudi goste iz tujine, zdravnike urgentne, splošne in družinske medicine, 
oziroma vse tiste, ki se pri svojem delu srečujejo z otroci in mladost
niki. Kvalitetno in široko znanje je za nas pediatre izjemnega pomena, 
povezava v skupnost pediatrov, katere nosilec je Združenjezapediatrijo, 
pa ključno, če želimo ohraniti svojo moč in skrb za zdravje najbolj ranljive 
populacije, kjer lahko s preventivnimi programi dvignemo kvaliteto 
življenja tudi v odrasli dobi. 

Letošnji kongres zato posega na področje dveh velikih področij – 
cepljenja in metaboličnegasindroma, kjer je preventiva ključna. 
Nujna stanja v pediatriji so vedno vodilna tema, ki nas spremljajo v 
vsakodnevnem delu. Celostna obravnava otrokazrakom in skrb za 
prepoznavo redkihbolezni pa sta področji, ki kažeta na visoko stopnjo 
kvalitetne obravnave otrok in mladostnikov.

Večerna srečanja, kjer bomo »socialno omreženi« in bomo podelili naj 
pomembnejše nagrade s področja pediatrije, bodo zaokrožila program 
teh treh dni.

Tako vas v imenu organizacijskega odbora vabim, da se nam pridružite 
septembra v Portorožu.

Lep pozdrav,
izr. prof. Nataša Bratina, dr. med.
predsednica Združenja za pediatrijo

SPOŠTOVANE KOLEGICE, SPOŠTOVANI KOLEGI,

PRELIMINARNI PROGRAM

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQDKFApHIjJKdpcZxC4kr4XcT1feQyhdnmObHY6EwwZtaxrmEMTZUhSUhM7py1fZdd_ZpSCfE0NWWC7/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQDKFApHIjJKdpcZxC4kr4XcT1feQyhdnmObHY6EwwZtaxrmEMTZUhSUhM7py1fZdd_ZpSCfE0NWWC7/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQDKFApHIjJKdpcZxC4kr4XcT1feQyhdnmObHY6EwwZtaxrmEMTZUhSUhM7py1fZdd_ZpSCfE0NWWC7/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQDKFApHIjJKdpcZxC4kr4XcT1feQyhdnmObHY6EwwZtaxrmEMTZUhSUhM7py1fZdd_ZpSCfE0NWWC7/pub


Prijavnica in vsi ostali podatki o registraciji ter možnostih hotelske 
namestitve bodo objavljeni na spletni strani kongresa www.zzp.si. 
Število prijav je omejeno.

VABILO AVTORJEM STROKOVNIH PRISPEVKOV
Vabimo vas, da v okviru 7. slovenskega pediatričnega kongresa predsta-
vite svoje strokovno in/ali znanstveno delo. Pisni prispevki bodo v obliki 
izvlečkov/člankov objavljeni v Zborniku (priloga Slovenske pediatrije). 

Rok za oddajo izvlečkov/člankov je 10. 5. 2018.

Rokopise pošljite v treh izvodih na listih A4 formata s 4cm robom na levi 
strani in 2cm robom na desni strani s priloženimi slikami in tabelami ali 
po epošti: mihaela.jurcec@slovenskapediatrija.si. 

Besedilo pošljite tudi v elektronski obliki. Označeno naj bo z imenom 
korespondenčnega avtorja in naslovom dela.

Navsakistrani naj ne bo več kot 30 vrstic besedila, velikost črk naj bo 12 
pt. Obseg članka naj ne presega 10 strani. 

Prvastrančlanka naj vsebuje naslov članka v slovenskem in angleškem 
jeziku (napisan naj bo z velikimi tiskanimi črkami) ter imena avtorjev 
brez akademskih nazivov in naslovov ustanov kjer delajo.

Na drugi strani naj bo napisan strukturiran izvleček članka v slovenskem 
in angleškem jeziku, ki pa naj ne presega 200 besed in naj, enako kot 
besedilo članka, vsebuje: 
• izhodišča (background); 
•  material, preiskovanci in metode (materials and methods); 
• rezultate (results); 
• zaključke (conclusions). 
Izvleček preglednega članka je lahko modificiran. Sledi naj mu največ 
osem ključnih besed. Izključno naj bodo uporabljeni izrazi iz Medical 
Subject Headings, ki jih najdete v Index Medicusu, National Library of 
Medicine.

ČASTNA PREDSEDNICA
Margareta Seher Zupančič

ORGANIZACIJSKI ODBOR – UO ZDRUŽENJA ZA PEDIATRIJO
predsednica: Nataša Bratina
člani: Ajda Cimperman, Jernej Dolinšek, Matjaž Homšak, Peter Najdenov, 
David Neubauer, Maja Pavčnik, Mojca Zajc Avramovič

STROKOVNI ODBOR
predsednik: David Neubauer
člani: Janez Jazbec, Jernej Dolinšek, Peter Najdenov, Breda Zakotnik

INFORMACIJE O STROKOVNEM PROGRAMU
Združenje za pediatrijo, Slovensko zdravniško društvo
predsednica: izr. prof. dr. Nataša Bratina, dr. med. 
poslovna tajnica: Nevenka Lepin
T  041 320 649
E  tajnistvozzp@szd.si

INFORMACIJE ZA UDELEŽENCE, POKROVITELJE IN RAZSTAVLJALCE
Anita Maruša
T  041 652 985 
E  amarusa@portorozturizem.eu

Nevenka Lepin
E  tajnistvozzp@szd.si

LOKACIJA KONGRESA
Kongresni center Portus
Hoteli LifeClass Portorož

URADNI JEZIK
Uradnijezikkongresajeslovenščina.Predavanja tujih vabljenih preda-
vateljev bodo v angleškem jeziku brez prevajanja. 

Za podrobnejše informacije o kongresu, prijavnicah in kotizacijah 
za udeležbo, hotelskih namestitvah, lokaciji kongresa in družabnem 
programu prosimo, poglejte na spletno stran kongresa www.zzp.si.

UDELEŽENEC – ime in priimek

akademski naslov

zaposlen v

oddelek

telefon

mobilni telefon

enaslov

PLAČNIK

naslov

poštna številka in kraj

davčna številka

kotizacija (znesek + DDV)

datum

podpis prijavljitelja

10. 5. 2018

rok za 
oddajo 

izvlečkov

30. 6. 2018

potrditev 
strokovnih 
prispevkov

27. 8. 2018

prijave 
in plačilo 
kotizacij

27. 8. 2018

rezervacije 
hotelskih 

namestitev

27. 9. 2018

začetek 
7. slovenskega 
pediatričnega 

kongresa

Kongresni center 
Portus, Portorož

PRIJAVNICA NA 7. SLOVENSKI PEDIATRIČNI KONGRES Prijavnico izpolnite tudi, če ste oproščeni kotizacije

Na kongresu bomo podelili naslednja priznanja Združenja za pediatrijo:

DERČEVOPRIZNANJE 
za življenjsko delo v slovenski pediatriji,

MATAJČEVOPRIZNANJE 
za znanstveno raziskovalno delo v slovenski pediatriji,

AVČINOVOPRIZNANJE 
za strokovno delo v bolnišničnem pediatričnem zdravstvu v Sloveniji,

AMBROŽIČEVOPRIZNANJE 
za strokovno delo v primarnem pediatričnem zdravstvu v Sloveniji.

Predloge za dobitnike priznanj lahko prispeva vsak član Združenja 
za pediatrijo. Izbor dobitnikov bo naredil Upravni odbor Združenja za 
pediatrijo.

specialisti specializanti

člani nečlani člani nečlani

osnovna kotizacija 250 € 290 € 150 € 190 €

enodnevna kotizacija 125 € 145 €   75 €   95 €

plačilo na dan kongresa

osnovna kotizacija 300 € 340 € 200 € 240 €

enodnevna kotizacija 150 € 170 € 100 € 120 €

Upokojenci in študentje so upravičeni do brezplačne kotizacije.

Kotizacija vključuje:
• udeležbo na strokovnem delu kongresa,
•  imensko priponko, torbo s programsko knjižico in zbornikom kongresa,
• dostop do razstave,
• odmore s kavo, delovno kosilo in svečano večerjo.

PRIZNANJA CENIK KOTIZACIJ

www.zzp.si
mailto:mihaela.jurcec%40slovenskapediatrija.si?subject=
mailto:tajnistvo-zzp@szd.si
portoroz-turizem.eu
mailto:tajnistvo-zzp@szd.si
www.zzp.si

