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Končni program

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi
Pred vami je končni program 7. slovenskega pediatričnega kongresa,
največjega 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 otroki in
mladostniki. Kvalitetno in široko znanje je za vse nas izjemnega pomena,
povezava v skupnost pediatrov, katere nosilec je Združenje za pediatrijo,
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.

Specializantke in specializanti pediatrije — ta hip jih je v Sloveniji 200 —
so na začetku strokovne poti, vendar je njihovo delo izjemnega pomena.
Svojo strokovno moč kažejo ne le v skrbi za otroke in mladostnice ter
mladostnike, pač pa tudi v skrbi za svoje stalno podiplomsko izobraževanje, ki so ga z rednimi seminarji razširili za vse nas. Z glasovanjem smo
izbrali najboljše seminarje preteklega leta in uvedli tudi majhno novost
— nagrado za tri najboljše med odličnimi! Ocenili smo tudi plakate in najbolje ocenjenim dali možnost kratke ustne predstavitve.
Slovenski pediatrični kongres je tudi priložnost, da vsaka štiri leta
podelimo nagrade najboljšim pediatrinjam in pediatrom, ki so se s
svojim delom posebej izkazali na primarnem ali hospitalnem nivoju, pri
kliničnem delu in pri raziskovanju. Obenem pa je kongres tudi možnost
za druženje in pogovore o vedno aktualnih temah v pedaitriji in tudi
zunaj nje!

Letošnji kongres posega na več področij: vedno aktualno temo o cepljenju spremljata dve odlični satelitski predavanji. Druga aktualna tema je
metabolični sindrom, ki spremlja debelost in se vse pogosteje začenja
že v otroštvu. Ko k temu dodamo še nujna stanja v pediatriji, kjer znanja ni nikoli dovolj, in celostno obravnavo otroka z rakom, temo, ki smo
ji namenili kar celo dopoldne, potem to že zapolnjuje večino znanja za
obnovitev in dopolnitev. O redkih boleznih slišimo vedno več, vedno več
je novih zdravil-sirot, ki lahko pripomorejo k znatnemu izboljšanju in tudi
zato je zgodnja prepoznava nujna. O tej široki temi bodo spregovorili tudi
tuji strokovnjaki in svoj delež lahko prispevate tudi v diskusiji ob koncu.

Lep pozdrav,
prof. David Neubauer, predsednik strokovnega odbora in
izr. prof. Nataša Bratina, predsednica Združenja za pediatrijo

Častna predsednica

INFORMACIJE ZA UDELEŽENCE, POKROVITELJE IN RAZsTAVLJALCE

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	 tajnistvo-zzp@szd.si

PRIZNANJA	

Anita Maruša
T	 041 652 985
E	 amarusa@portoroz-turizem.eu
Nevenka Lepin
E	 tajnistvo-zzp@szd.si

LOKACIJA KONGRESA

Kongresni center Portus
Hoteli LifeClass Portorož

Uradni jezik

Uradni jezik kongresa je slovenščina. Predavanja tujih vabljenih predavateljev bodo v angleškem jeziku brez prevajanja.

Za podrobnejše informacije o kongresu, prijavnicah in kotizacijah za
udeležbo, hotelskih nastanitvah, lokaciji kongresa ter spremljajočih
dogodkih prosimo, poglejte na spletno stran kongresa www.zzp.si.

Cenik kotizacij

Na kongresu bomo podelili priznanja Združenja za pediatrijo naslednjim
dobitnikom:

specialisti

specializanti

člani

nečlani

člani

nečlani

osnovna kotizacija

250 €

290 €

150 €

190 €

MATAJČEVO PRIZNANJE za znanstveno raziskovalno delo v slovenski
pediatriji:
doc. dr. Nataša Toplak, dr. med.

enodnevna kotizacija

125 €

145 €

75 €

95 €

osnovna kotizacija

300 €

340 €

200 €

240 €

AVČINOVO PRIZNANJE za strokovno delo v bolnišničnem pediatričnem
zdravstvu v Sloveniji:
prim. Silvester Kopriva, dr. med.

enodnevna kotizacija

150 €

170 €

100 €

120 €

DERČEVO PRIZNANJE za življenjsko delo v slovenski pediatriji:
prof. dr. David Neubauer, dr. med.

AMBROŽIČEVO PRIZNANJE za strokovno delo v primarnem pediatričnem
zdravstvu v Sloveniji:
prim. Margareta Seher Zupančič, dr. med.
Predloge za dobitnike priznanj so prispevali člani Združenja za pediatrijo.
Izbor dobitnikov je naredil Upravni odbor Združenja za pediatrijo.

plačilo na dan kongresa

Kotizacija vključuje udeležbo na strokovnem delu kongresa, priponko z
imenom, torbo s programsko knjižico in zbornikom kongresa, dostop do
razstave, odmore s kavo, delovno kosilo in svečano večerjo.
Predavatelji so oproščeni kotizacije na dan predavanja. Kotizacija za predavatelje za celoten kongres znaša 150 €.
Število prijav je omejeno. Upokojenci in študentje so upravičeni do brez
plačne kotizacije.

Prijavnica na 7. Slovenski pediatrični kongres

Prijavnico izpolnite tudi če ste oproščeni kotizacije

UDELEŽENEC – ime in priimek

PLAČNIK – naziv

akademski naslov

naslov

zaposlen v

poštna številka in kraj

oddelek

davčna številka

telefon

kotizacija (znesek + DDV)

mobilni telefon

datum

e-naslov

podpis prijavljitelja

program
ČETRTEK, 27. SEPTEMBER
8.30—18.00	TEČAJ WINFOCUS
Tečaj obposteljnega ultrazvoka
(PoCUS) za pediatre / Pediatric
and Neonatal Critical Point-ofcare UltraSound (PNCUS)
	https://docs.google.com/
document/d/e/2PACX-1vQDKFAp
HIjJKdpcZxC4kr4XcT1feQyhdnmOb
HY6EwwZtaxrmEMTZUhSUhM7py1
fZdd_ZpSCfE0NWWC7/pub
9.00—10.10

SIMPOZIJ MOTNJE MIKCIJE, 1. del
moderatorke: Anamarija Meglič,
Darija Ščepanović, Nataša Marčun
Varda
9.00—9.10
Uvod, Anamarija Meglič
9.10—9.30 	Najnovejše o nočnem močenju,
Katarina Meštrović Popović
9.30—9.50 	Dnevne motnje mikcije, bolezen,
težava ali kaj drugega?, Nataša
Marčun Varda
9.50—10.10 	Vloga mišic medeničnega dna
pri motnjah mikcije, terapevtski
pristopi, Darija Ščepanović
10.10—10.30 Odmor
10.30—12.00 SIMPOZIJ MOTNJE MIKCIJE, 2. del
moderatorke: Katarina Meštrov ić
Popović, Petra Kavčič, Irena Cetin
Lovšin
10.30—10.50 	Zdravljenje nočnega močenja –
kako lahko težavo zares odpravimo, Špela Capuder
10. 50—11.10 	Zdravljenje dnevnih motenj
mikcije – enostavni izzivi,
Anamarija Meglič
11.10—11.50 	Skrivnosti učinkovite obravnave
– prikazi primerov, Petra Kavčič
11.50—12.00 Zaključek, Anamarija Meglič

12.00—13.00 Registracija
12.30—13.00 Pozdravni nagovori
13.00—15.00	NAJBOLJŠI SEMINARJI
SPECIALIZANTOV V LETU 2017
	moderatorja: Jernej Dolinšek,
Mojca Zajc
13.00—13.15	
Oskrba rane, poškodbe na terenu
oziroma na primarni ravni, Jasna
Savić, Tomo Havliček
13.15—13.30	
Urtikarija, Tjaša Trupej, Tina Vesel
Tajnšek
13.30—13.45	
Perinatalna okužba s CMV, Nina
Milenković Kikelj, Gregor Nosan
13.45—14.00	
Hemolitično uremični sindrom,
Larisa Kragelj, Tanja Kersnik Levart
14.00—14.15	
Patološki jetrni testi, Eva Rudež,
Jernej Brecelj
14.15—14.30	
Družina z Alportovim sindromom,
Mirjam Močnik, Nataša Marčun
Varda
14.30—14.45	
Konvulzije novorojenčka, Domen
Robek, Aneta Soltirovska Šalamon
14.45—15.00	
Sindrom Alice v čudežni deželi,
Saša Korez, Maja Arnež
15.00—15.30 Odmor
15.30—18.30 REDKE BOLEZNI
	
moderatorja: David Neubauer,
Mojca Žerjav Tanšek
15.30—16.00	Pediatric regulations and rare
diseases, Lisbeth Siderius (Švica)
16.00—16.30	Care for rare diseases in Sri
Lanka, Sanath Lamabadus uriya
(Šrilanka)
16.30—16.55	Novi načini zdravljenja lizosomskih bolezni, Mojca Tanšek
16.55—17.20	Finančni in organizacijski vidiki
zdravljenja SMA z novimi zdravili,
Damjan Osredkar
17.20—17.40	Pompejeva bolezen, Tita Butenko,
sponzor: Sanofi Genzyme
17.40—18.00	Neonatalna holestaza in zdravila
sirote, Jernej Brecelj, sponzor:
Medis
18.00—18.20	
Duchennova mišična distrofija –
	od simptomov do diagnoze,
Damjan Osredkar, sponzor: Medis
18.20
Diskusija
19.00

Socialno mreženje na plaži

PETEK, 28. SEPTEMBER
8.00—9.00

Registracija

9.00—11.05

MALIGNE BOLEZNI PRI OTROKU
moderatorja: Janez Jazbec, Ajda
Cimperman
9.00—9.25	Sindromi s prirojenim tveganjem
za neoplastično bolezen, Marko
Kavčič
9.25—9.50	Nevroblastom, Maja Česen Mazić
9.50—10.15	Kostni tumorji pri otrocih, Orjana
Velikonja
10.15—10.40	Tumorji osrednjega živčevja pri
otrocih, Lidija Kitanovski, Barbara
Kotnik Faganel
10.40—11.05	Ledvični tumorji otroške dobe,
Simona Lucija Avčin
11.05—11.30 Odmor
Vodeni ogled plakatov 1–8
moderator: Matjaž Homšak
11.30—13.00 MALIGNE BOLEZNI PRI OTROKU
moderatorja: Lidija Kitanovski,
Vladan Rajić
11.30—11.55	Retinoblastom, Tomaž Prelog
11.55—12.20	Presaditev krvotvornih matičnih
celic pri otrocih, Vladan Rajić
12.20—12.45	Imunska trombocitopenična
purpura, Barbara Faganel Kotnik
12.45—13.20 	PREDSTAVITVE PETIH NAJBOLJŠIH
PLAKATOV KONGRESA
	
moderatorja: Matjaž Homšak,
Mojca Zajc
12.45—12.50	
Z amotnitev vidne osi po zgodnji
operaciji sive mrene pri otrocih
na Očesni kliniki Ljubljana,
Ana Barbara Uršič, et al.
12.50—12.55	
Ali spol, versko prepričanje,
študijska smer in narodnost
vplivajo na odločitve študentov,
ko gre za odločanje o opustitvi
oživljanja? Prospektivna raziskava slovenskih in hrvaških
študentov, Jure Puc, et al.
12.55—13.00	
Gestacijska alloimuna bolezen
jeter (GALD), Gorazd Mlakar, et al.
13.00—13.05	
O troci z motnjo avtističnega
spektra v Sloveniji, Helena Klar,
et al.
13.05—13.10	
Ponavljajoči fulminantni
miokarditis, dvakrat zdravljen
z zunajtelesno membransko
oksigenacijo pri otroku: prikaz
primera, Gregor Verček, et al.
13.10
Podelitev nagrad
13.00—14.00 Kosilo
13.15—13.35	Simpozij med kosilom
	
Serotipi in nosilstvo invazivnih
pnevmokoknih okužb pred in
po uvedbi cepljenja v Sloveniji,
Marko Pokorn, sponzor: Pfizer
13.40—14.00	Satelitsko predavanje
	
Vpliv pnevmokoknega cepljenja
na javno zdravje, Patricia Izurieta
(Belgija), sponzor: GSK
14.00—16.00 CEPLJENJE
moderatorki: Špela Žnidaršič
Reljič, Breda Zakotnik
14.00—14.40	
How to convince hesitant
parents to vaccinate their child,
Ásgeir Haraldsson (Islandija)
14.40—15.10	
Prednosti in pomanjkljivosti
sprememb časovnice cepljenja
proti hepatitisu B in MMR,
Nataša Toplak, Breda Zakotnik
15.10—15.40	
Prizadevanja primarnih pedia
trov in šolskih zdravnikov za
povečanje deleža cepljenih v
Sloveniji, Špela Žnidaršič Reljič
15.40—16.00	
E tika cepljenja, Urh Grošelj
16.00—16.30 Odmor
Vodeni ogled plakatov 9–16
moderator: Mojca Zajc
16.30—18.30 	DEBELOST IN METABOLIČNI
SINDROM
	
moderatorja: Bernarda Vogrin,
Primož Kotnik
16.30—16.55	
Metabolični sindrom pri otrocih
in mladostnikih, Primož Kotnik
16.55—17.20	
V isok in nizek holesterol, Urh
Grošelj
17.20—17.45	
Metode za odkrivanje nagnjenosti k metaboličnim in žilnim
motnjam, Bernarda Vogrin
17.40—18.30	Okrogla miza
	Obravnava debelosti in metabo
ličnega sindroma na primarni,
	sekundarni in terciarni ravni ter
	implementacija novih preventiv
nih programov na primarni ravni
v abljeni: MZ, NIJZ
19.30

Sprejem z mehurčki

20.00 	Svečana podelitev priznanj s
presenečenji

SOBOTA, 29. SEPTEMBER
8.00—8.30

Registracija

8.30—10.30 NUJNA STANJA, 1. del
moderatorja: Peter Najdenov,
Mojca Grošelj Grenc
8.30—8.55	Reducing radiation: An ‘Ultrasound First’ approach in pediatrics, an overview of POCUS
applications, Stephanie Doniger
(ZDA)
8.55—9.20	Point-of-care lung ultrasound in
pediatric patients, Niccolo Parri
(Italija)
9.20—9.45	Novosti pri nadomeščanju
tekočin, Mojca Grošelj Grenc
9.45—10.10	Intranazalna terapija, Špela
Štupnik, Jelena Berger
10.10—10.30	Delo pediatra z zdravniki brez
meja, Jernej Brecelj, Keti Vincek
10.30—10.45 Odmor
Vodeni ogled plakatov 17–24
moderator: Jernej Dolinšek
10.45—13.00 NUJNA STANJA, 2. del
moderatorja: Jernej Brecelj, Jelena
Berger
10.45—11.00	Urgentna pediatrija, kje smo?,
Anja Šelih, Peter Najdenov
11.00—11.20	Sodobna obravnava bronhiolitisa,
Marina Praprotnik
11.20—11.40	Obravnava poškodovanega
otroka, Peter Najdenov, Simon
Herman
11.40—11.55	
Neonatalna sepsa – prikaz
primera, Alenka Stepišnik

13.00—14.00	
Pediatric investigation plan –
do we still need it?, Klaus Rose
(Nemčija)
	moderator: David Neubauer

