
11. in 12. oktober 2019
Rimske Toplice
Kongresni center Rimske terme

PRVI
Strateško odločanje v pediatriji na področju mišično-skeletnega sistema
Dvodnevni izobraževalni dogodek za vse zdravnike, ki se srečujejo s 
pediatrično populacijo

Spoštovani,

veseli nas, da vas lahko povabimo na Prvi pediatrični kažipot, izobraževalni 
dogodek, s katerim želimo krepiti strateško odločanje v pediatriji. Eno izmed 
ključnih področij delovanja Sekcije mladih pediatrov je namreč prav skrb za 
kontinuirano izobraževanje in strokovno rast. Omenjeno bi radi dosegli s 
povezovanjem klinične prakse in teorije, z vključevalnimi metodami dela in 
aktivno participacijo tako učečih se udeležencev kot pripravljalcev dogodka ter 
nenazadnje z mreženjem zdravnikov vseh starosti in vseh ravni delovanja, tudi 
izven pediatrične specialnosti.
Vse to z namenom zagotavljanja kakovostne oskrbe otrok in mladostnikov, ki so 
nam zaupani.
Za Prvi pediatrični kažipot smo izbrali široko in zahtevno področje mišično-
skeletnega sistema. K aktivnemu sodelovanju smo povabili pediatre, pediatre 
revmatologe, pediatrične infektologe, ortopede, anesteziologe in radiologe. 
Verjamemo, da bomo odprli prostor za vprašanja in tudi odgovorili na izzive iz 
vsakodnevne prakse.
Se vidimo!
 
Larisa Kragelj, predsednica Sekcije mladih pediatrov
Nina Milenković Kikelj, vodja organizacijskega odbora Pediatričnega kažipota



PRELIMINARNI PROGRAM

PETEK, 11. 10. 2019

 z Registracija

 z Otvoritev

 z Fiziološki razvoj mišično-skeletnega sistema in najpogostejše 

nepravilnosti

 z Preventiva mišično-skeletnih nepravilnosti na primarnem nivoju

 z Obravnava pogostih deformacij stopala in vloga primerne obutve

 z Odmor

 z Šepanje

 z Delavnice 1. krog: revmatološki status, ortopedski status, RTG skeleta

 z Kosilo

 z Artritis

 z Bolečina v udu, v kolenu ter v vratu in hrbtenici

 z Terapija bolečine v področju mišično-skeletnega sistema

 z Odmor

 z Delavnice 2. in 3. krog: revmatološki status, ortopedski status, RTG 

skeleta

 z Delavnica sproščanja

 z Večerja

 z Druženje

8:00 - 9:00

9:00 - 9:15 

9:15 - 10:15

10:15 - 10:40

10:40 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 12:15

12:30 - 13:00

13:00 - 15:00

15:00 - 15:45

15:50 - 16:35

16:35 - 17:00

17:00 - 17:30

17:30 - 18:30

18:30 - 19:00

19.30

20:30

SOBOTA, 12. 10. 2019

 z Registracija

 z Uvod v dan

 z Nujna in najpogostejša stanja v področju mišično-skeletnega sistema: 

pogled revmatologa, infektologa in ortopeda

 z Odmor

 z Razvojna displazija kolka

 z Zaključek in zahvala

 z Kosilo

8:00 - 9:00

9:00 - 9:15 

9:15 - 11:30

11:30 - 12:00

12:00 - 12:45

12:45 - 13:00

13:00



PRIJAVE

INFORMACIJE

Prijava na dogodek z nižjo kotizacijo je možna le preko spletne prijavnice do 30. 9. 2019. Prijava je 
potrebna tudi, če ste oproščeni (dela) kotizacije. Število udeležencev je omejeno.
Spletno prijavnico najdete tukaj (https://forms.gle/YPLiN7m31KxDXACY6).

KOTIZACIJA
1. ob prijavi do 30. 9. 2019:
• specializanti: celota 100 EUR, 1 dan 70 EUR;
• specialisti: celota 120 EUR, 1 dan 90 EUR;
• pripravniki, študenti medicine, upokojeni zdravniki: brez kotizacije (omejeno število mest).
2. ob prijavi na dogodku samem:
• specializanti: celota 150 EUR, 1 dan 120 EUR;
• specialisti: celota 170 EUR, 1 dan 140 EUR.

Kotizacija vključuje izobraževalne vsebine, odmore, kosili, večerjo, zbornik. Ko prejmemo vašo prijavo, 
vam bomo posredovali navodila za plačilo kotizacije. Prijava je dokončno potrjena s plačilom kotizacije.
Odjava s povrnitvijo kotizacije je možna najkasneje do 30. 9. 2019; brez odjave ste dolžni plačati 
kotizacijo kljub morebitni neudeležbi.

Organizator: Sekcija mladih pediatrov (Združenje za pediatrijo, Slovensko zdravniško društvo)
Organizacijski odbor: Anja Blejc Novak, Mateja Kladnik Rifel, Larisa Kragelj, Eta Mijoč Ocepek, 
Nina Milenković Kikelj, Nika Morgan, Anja Praprotnik Novak, Urška Simonišek, Tina Svetlik

pediatricni.kazipot@gmail.com

http://zzp.si/sekcija-mladih-pediatrov/

Sekcija mladih pediatrov

Rimske Toplice, Kongresni center Rimske terme

Sekcija
MLADIH PEDIATROV SLOVENIJE
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