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Vas vabita na strokovna predavanja s praktičnimi delavnicami z naslovom:  

ŠOLA ATOPIJE ZA PRIMARNE PEDIATRE, 

ki bo dne, 27.9.2019  ob 15 uri v 

GRADU JABLE – LOKA PRI MENGŠU, 

Grajska cesta 1, 1234 Mengeš  
(priložen zemljevid) 

Strokovni odbor: asist. dr. Mateja Starbek Zorko, dr. med., spec. derm., prim.Vlasta Dragoš 
dr.med.,spec. derm, Olga Točkova, dr. med. spec.derm,  

Organizacijski odbor: asist. dr. Mateja Starbek Zorko, dr. med.,  prim.Vlasta Dragoš, dr. 
med., Olga Točkova, dr. med., Sekcija za primarno pediatrijo pri združenju za pediatrijo SZD, 
L’oreal Adria, podružnica v Sloveniji d.o.o. 

Program srečanja: 

15.00 - 15.30  Zbiranje udeležencev 

15.30 - 15.50 Mikrobiom in nega kože pri atopijskem dermatitisu, Olga Točkova, dr.med.,       
spec.derm. 

15.50 - 16.10 Stopenjska terapija atopijskega dermatitisa, prim.Vlasta Dragoš dr,med., 
spec.derm. 

16.10 - 16.30 Diferencialna diagnoza in zapleti atopijskega dermatitisa, asist.dr. Mateja 
Starbek -Zorko dr.med.,spec.derm. 

16.30 - 16.40  Lipikar expertiza, La Roche Posay 

16.40 - 17.00  Odmor 

17.00 - 18.30  Delavnice s kliničnimi primeri  po 30 min ( udeleženci se razdelijo v 3 skupine 
in se udeležijo vseh 3 delavnic). 

 



 

 

Program delavnic: 

Diagnostika in komplikacije pri atopijskem dermatitisu – klinični primeri, asist.dr. Mateja 
Starbek Zorko, dr.med., spec.derm. 

Klinični primeri na temo stopenjske terapije, prim.Vlasta Dragoš dr.med., spec.derm. 

Klinični primeri na temo atopijskega dermatitisa  in nege koze, Olga Točkova dr.med., 
spec.derm. 

18.30 - 18.45 Razprava in zaključek ter podelitev potrdil o udeležbi 

18.45    Pogostitev in druženje na grajskem dvorišču 

Strokovno izobraževanje je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj in določitev 
licenčnih točk pri Zdravniški zbornici Slovenije. 

Ker je število mest omejeno Vas vljudno prosimo, da vašo udeležbo potrdite najkasneje 
do  23.9.2019 na elektronski naslov: marjeta.cernjac@loreal.com. V prijavi prosimo 
navedite ime, priimek in naslov delovne organizacije. 
 
 
Ljubljana, 26.6.2019                                Upravni odbor sekcije za primarno pediatrijo 
 
Zemjevid in informacije poti do gradu Jable (www.jable.si). Če prihajate po stari cesti iz smeri Domžale 
proti Ljubljani, v Trzinu na semaforju zavijete desno za Kranj in Mengeš (če prihajate iz Ljubljane greste 
pri tem križišču levo). Po cca1,5 km bodite pozorni na tablo za oznako ulic Mengeška ulica, Jemečeva 
cesta kjer zavijete levo in greste naravnost čez krožišče, kjer že vidite grad. Parkirate lahko spodaj ob 
stavbah kmetijskega kombinata (P1) ali se pripeljete direktno do gradu( P2).Tisti ki prihajate iz smeri 
Kamnika, čez Mengeš proti Trzinu zavijete pri tabli za oznako Jemčeve in Mengeške ceste desno. 

 
  


