Praznujemo
50 let Kliničnega oddelka za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo Kirurške klinike

Na Kliničnem oddelku za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo zdravimo bolne in poškodovane otroke iz vse Slovenije.
Sestavljen je iz dveh oddelkov: Oddelka za otroško kirurgijo in Oddelka za intenzivno terapijo otrok. Na tem kliničnem oddelku
opravljamo tudi transport kritično bolnih otrok iz vse Slovenije po načelu evakuacija k sebi, vse dni v tednu, 24 ur na dan.
Operativni program opravljamo za osrednjo slovensko regijo, poleg tega pa je pri nas koncentrirana vsa neonatalna kirurgija.
Edini v Sloveniji skrbimo tudi za otroke s sindromom kratkega črevesja, ki so na popolni parenteralni prehrani, in za otroke,
ki potrebujejo umetno ventilacijo na domu. Na Oddelku intenzivne terapije otrok omogočamo umetno podporo organom, ki
odpovedujejo. Edini v Sloveniji nudimo zunajtelesno membransko oksigenacijo (ECMO), podporo delovanja ledvic ter najbolj
zahteven hemodinamski in nevrološki monitoring. Na leto na kliničnem oddelku bolnišnično zdravimo več kot 2600 otrok, s
transportom po načelu evakuacija k sebi prepeljemo več kot 220 dojenčkov in opravimo več kot 6600 ambulantnih pregledov.
Na Oddelku za intenzivno terapijo otrok na leto zdravimo več kot 600 najhuje bolnih otrok v Sloveniji.

Spoštovani,
skupaj z vami želimo praznovati ta pomemben dogodek,
zato vas vljudno vabimo na strokovno srečanje
»Akademija ob 50-letnici Kliničnega oddelka za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo Kirurške klinike«, ki bo potekalo
v petek, 23. novembra 2018, ob 8.30.,
v predavalnici 1, pritličje glavne stavbe Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana,
Zaloška cesta 7, Ljubljana.
Zelo smo ponosni na naše predhodnike, ki so postavili trdne medicinske temelje našega kliničnega oddelka, na delo, ki ga
opravljamo, ter na naše male borce, ki se zdravijo pri nas.
Veselimo se srečanja z vami,
asist. Robert Kordič, dr. med.,
vodja Oddelka za otroško kirurgijo in
predsednik Organizacijskega odbora Akademije

prof. dr. Štefan Grosek, dr. med.,
vodja Oddelka za intenzivno terapijo otrok in
sopredsednik Strokovnega odbora Akademije

Danilo Mencigar, dipl. zn., mag. posl. in ekon. ved,
strokovni vodja zdravstvene nege KO za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo in
član Organizacijskega odbora Akademije
Matjaž Tavčar, univ. dipl. kem.,
poslovni direktor Kirurške klinike
Stanka Košir, dipl. m. s.,
glavna medicinska sestra Kirurške klinike

prof. dr. Matjaž Veselko, dr. med., svetnik,
strokovni direktor Kirurške klinike

Akademija ob 50-letnici Kliničnega oddelka za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo
Kirurške klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana
Strokovno srečanje za zdravnike in medicinske sestre
23. novembra 2018, predavalnica 1, UKC Ljubljana, pritličje, Zaloška cesta 7, Ljubljana
Častni predsedniki: Bojan Tršinar, Janez Primožič, Milena Kremesec
Organizacijski odbor
Predsednik in sopredsednika: Robert Kordič, Gorazd Mlakar, Matjaž Veselko
Člani: Polona Studen Pauletić, Julija Pavčnik, Špela Pirtovšek Štupnik, Primož Herga,
Maruša Selič Serdinšek, Danilo Mencigar
Strokovni odbor
Predsednica in sopredsednik: Diana Gvardijančič, Štefan Grosek
Člani: Matevž Srpčič, Jurgen Schleef, Jelena Berger, Ivan Vidmar, Matjana Koren Golja
Tajništvo: Karmen Boh
Vstop na Akademijo ob 50-letnici Kliničnega oddelka za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo je prost. Strokovni program
smo poslali na naslov Zdravniške zbornice Slovenije za odobritev kreditnih točk za podaljšanje zdravniške licence.
Evidenčna prijava na strokovno srečanje: karmen.boh@kclj.si.

Program
Pozdravni nagovori
8.30 – 9.10
Uvodna predavanja
9.10 – 9.25:
Bojan Tršinar
9.25 – 9.40:
Janez Primožič
9.40 – 09.50:
Milena Kremesec
9.50 – 10.00:
Polonca Zupančič
Dopoldanska predavanja: TEMA PREDAVANJ-I
Plenarni predavanji:
10.00–10.30
Mb Hirschsprung, Jože Maučec
10.30–11.00
ECMO pri otrocih s sistemskimi obolenji in hipoksično dihalno odpovedjo,
Gorazd Mlakar s sod.
11.00–11.15
Novosti v pediatrični anesteziologiji, Špela Pirtovšek Štupnik
11.15–11.30
Organizacija in vodenje pediatrične intenzivne enote, Matjana Koren Golja
11.30–11.45
Pediater in dializni zdravnik-ledvična odpoved in nadomestno zdravljenje, Tanja Kranjc, Jadranka Buturović Ponikvar,
Rafael Ponikvar
11.45–12.00
Razvoj minimalno invazivne pediatrične torakalne kirurgije, Matevž Srpčič
Vabljena predavanja tujih predavateljev
12.00–12.30
New strategies in pediatric surgery-what did we learn in 30-years,
Jurgen Schleef
12.30–13.00
A new approach to the management of high intrabdominal testes,
Kenan Karavdić
13.00–14.00
Kosilo
Zdravniški program
14.00–15.30
Popoldanska predavanja – TEMA PREDAVANJ – II – zdravniški program

Plenarni predavanji:
14.00–14.30
Wilmsov tumor, Robert Kordič
14.30–15.00
Zdravljenje bolečine pri otrocih, Jelena Berger
15.00–15.15
10-letno multidisciplinarno sledenje otrok rojenih z mielomeningokelo, Peter Spazzapan
15.15–15.30
Kritično bolan otrok z večorgansko odpovedjo, Milanka Simončič, Simona Avčin,
Marko Pokorn, Štefan Grosek
15.30–15.45
Odmor s kavo
15.45–16.00
Osteosinteze otroških zlomov s titanijevimi žicami, Matej Kastelec
16.00–16.15
Postligacijski sindrom po kirurškem zaprtju PDA pri nedonošenčkih, Lilijana Cerar Kornhauser
16.15–16.30
Anorektalne atrezije, Diana Gvardijančič
16.30–16.45
Transport kritično bolnega novorojenčka in otroka, Ivan Vidmar sod.
16.45–17.00
Razprava in zaključek
Program za medicinske sestre
Popoldanska predavanja
TEMA PREDAVANJ-III14.00–14.15
Sekundarni transport kritično bolnih novorojencev, dojenčkov in otrok do 14. leta – izzivi za izvajalce zdravstvene
nege, Danilo Mencigar
14.15–14.30
Posebnosti zdravstvene nege v pediatrični intenzivni enoti, Tina Bertoncelj
14.30–14.45
Otrok na ECMO – težave in posebnosti zdravstvene nege, Nedisa Bosankić
14.45–15.00
Izboljšanje varnosti in zmanjševanje tveganj pri predpisovanju, pripravi in aplikaciji zdravil na Oddelku za
intenzivno terapijo otrok, Danijela Milanović
15.00–15.30

Odmor s kavo
15.30–15.45
Predstavitev oddelka za otroško kirurgijo – izzivi zdravstvene nege, Marjanca Kovše
15.45–16.00
Pomen koordinatorja zdravstvene oskrbe za otroško urologijo, Vesna Arežina
16.00–16.15
Otroci s kronično boleznijo in priprava na odhod domov, Sabina Kaplan
16.15–16.30
Oskrba rane z medeno oblogo – prednosti, Mihaela Verbič
16.30–17.00
Razprava in zaključek

