
                                                  

 

6. slovenski pediatrični kongres 

9. do 11. oktober 2014  

Terme Čatež 

Čatež ob Savi 

 

Prvo obvestilo 

Preliminarni program 

Vabilo avtorjem 

 

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, 

Združenje za pediatrijo pri Slovenskem zdravniškem društvu organizira letos  6. Slovenski pediatrični 
kongres z mednarodno udeležbo. Na kongresu, ki ga pripravimo  vsaka 4 leta, predstavljamo uspehe 
slovenske pediatrije, svoje delo in dosežke v preteklih štirih letih, z vabljenimi predavatelji iz tujine pa 
tudi ohranjamo stalno sodelovanje z najvidnejšimi predstavniki pediatrične stoke v drugih državah in 
omogočamo hitrejši prenos znanj in novih dognanj med pediatri različnih  držav. Kongres bo letos 
obiskalo tudi večje število pediatrov iz sosednjih držav. 

Program smo izbrali skrbno in prepričana sem, da bo zanimiv tako za pediatre na primarni ravni kot 
za bolnišnične pediatre ter kolegice in kolege na obeh pediatričnih klinikah. Kongres obeležujejo 60-
letnica otroške nevrologije, 50. obletnica Kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in bolezni 
presnove ter 45 let dela prof. dr. Cirila Kržišnika, zato smo v program uvrstili aktualne teme s 
področja otroške nevrologije, endokrinologije in presnovnih bolezni. Ob naraščanju potreb po 
obravnavi otrok z motnjami  na področju duševnega zdravja je bila logična izbira  sklopa predavanj s 
področja psihopatologije pri otrocih in mladostnikih, pri prostih temah pa bomo predstavili najbolj 
aktualne novosti v pediatriji. V pridruženih delavnicah bomo bolj podrobno obravnavali področja, ki 
nam pri vsakdanjem delu povzročajo težave: ORL (vnetje srednjega ušesa), EKG v pediatriji in še kaj.   

Kongres je tudi priložnost za druženje s kolegi, izmenjavo izkušenj in za zahvalo tistim kolegicam in 
kolegom, ki so s svojim delom v preteklosti najbolj zaznamovali  slovensko pediatrijo.  



Vabim vas, da se v čim večjem številu udeležite kongresa, vse tiste, ki še niste člani Združenja za 
pediatrijo pa vabim, da se včlanite, saj vam to omogoča popust pri plačilu kotizacije za udeležbo na 
kongresu, brezplačno udeležbo na rednih strokovnih srečanjih Združenja za pediatrijo in prejemanje 
revije Slovenska pediatrija.    

Margareta Seher Zupančič 

Predsednica Združenja za pediatrijo SZD  

 
 
Častni predsednik 
Ciril Kržišnik 
 
Organizacijski odbor – UO Združenja za pediatrijo 
Predsednik: 
Margareta Seher Zupančič 
Člani:  
Lilijana Besednjak Kocijančič, Nataša Bratina, Matjaž Homšak, Andrej Levanič, David Neubauer, Maja 
Pavčnik Arnol 
 
Strokovni odbor 
Predsednik: 
Tadej Avčin 
Člani: 
Tadej Batellino , Nataša Bratina, Nataša Potočnik Dajčman, David Neubauer  

 
Informacije o strokovnem program 
 
Združenje za pediatrijo 
Slovensko zdravniško društvo 
Predsednica 
Margareta Seher Zupančič, dr. med. 
Vodnikova 1, 3320 Velenje 
 
Poslovna tajnica 
Nevenka Lepin 
Združenje za pediatrijo  
Slovensko zdravniško društvo 
M: +386 (0)41 320 649 
E: tajnistvo-zzp@szd.si 
 
Informacije za udeležence, pokrovitelje in razstavljavce 
 
Liberty International Slovenija 
Dunajska cesta 109 
1000 Ljubljana, Slovenija 
Srečo Peterlič 
M: +386 (0)40 164 040 
T: +386 (0)1 232 11 71 
E: sreco.peterlic@liberty-int.com 
www.liberty-int.com 

mailto:tajnistvo-zzp@szd.si
mailto:sreco.peterlic@liberty-int.com
http://www.liberty-int.com/


Lokacija kongresa 
 
Terme Čatež 
Večnamenska dvorana v hotelu Toplice 
www.terme-catez.si 
 
 
Uradni jezik 
  
Uradni jezik kongresa je slovenščina. 
Predavanja tujih vabljenih predavateljev bodo v angleškem jeziku brez prevajanja. 
 
 
Preliminarni program 
 
Četrtek, 9. 10. 2014 
 
08.00 – 20.00 Registracija udeležencev 
08.00 – 20.00 Razstava 
 
09.00 – 12.00  delavnici : ORL (vnetje srednjega ušesa) in EKG v pediatriji 
12.00 – 13.00    Sponzorirano predavanje z delovnim kosilom 
 
Program ob 60-letnici otroške nevrologije 
13.00 – 13.30 In memoriam profesor Jože Jeras  I. Ravnik 
 
13.30 – 15.30   PEDIATRIČNA NEVROFIZIOLOGIJA 
13.30 – 13.45  Kontinuirani monitoring srčno-dihalnih funkcij D. Neubauer 
13.45 – 14.20  Elektromiografija in izvabljeni odzivi  M. Kržan 
14.20 – 14.50  Videotelemetrija    N. Krajnc 
14.50 – 15.15  Polisomnografija    B. Gnidovec – Stražišar 
15.15 – 15.30  Pohodna elektroencefalografija   L. Kopač 
 
15.30 – 16.00  Odmor za kavo 
 
16.00 – 17.30   CEREBRALNA PARALIZA 
16.00 – 17.00  Neuroimaging in CP – from morphology to clinical practice  

(vabljeno predavanje)    J. de la Cruz 
17.00 – 17.30  Novi register za CP    M. Jekovec Vrhovšek, 

A. Radšel 
17.30-17.45 Odmor/razprava 
 
17.45 – 19.30  EPILEPSIJE 
17.45 – 18.30  Epileptične encefalopatije razvojnega obdobja  Z. Rener-Primec 
        B. Gnidovec-Stražišar 
18.30 – 19.15  Avtoimuni encefalitisi in epilepsije  N. Krajnc 
        M. Perkovič-Benedik 
19.15 – 19.30  Razprava 
 
 
 

http://www.terme-catez.si/


Petek, 10. 10. 2014 
 
07.30 – 20.00 Registracija udeležencev 
08.00 – 20.00 Razstava 

 
IZZIVI PSIHOPATOLOGIJE PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH (ZOMP) 
08.30 – 08.45    Napotnica za pedospihiatra – da ali ne  M.Troha, 

N. Potočnik Dajčman 
08.45 – 09.10 Samopoškodbeno vedenje   H. Gregorič Kumperščak 
09.10 – 09.35 Medvrstniško nasilje    M. Drobnič Radobuljac 
       M. Tomori 
 
09.45 – 10.10   Razdiralno vedenje otrok in mladostnikov           M. Brecelj Anderluh 
10.10 – 10.35   Odraščanje ob internetu    B. Belec 
10.35 – 11.00   Ukrepi ob spolni zlorabi otoka ali mladostnika  M. Brecelj Kobe  

 
11.00 – 11.30  Odmor za kavo 
 
45 let dela prof. dr. Cirila Kržišnika in  
50 let Kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove  
Pediatrične klinike 
 
Otrok s kronično boleznijo na poti v normalno življenje 
 
Možnost ohranjanja plodnosti otrok in mladostnikov 
Moderatorja:  Nina Bratanič, Janez Jazbec 
11.30 – 12.00    Sindrom Turner  O. Hovatta, Karolinska, Švedska      
12.00 – 12.20  Sindrom Klinefelter      M. Avbelj Stefanija                 
12.20 – 13.00   Onkologija                                                                                 
 
13.00 – 14.00  Sponzorirano predavanje z delovnim kosilom 
 
Kako redke so redke bolezni 
Moderatorji: Tadej Avčin, David Neubauer, Ciril Kržišnik 
14.00 – 14.20 Nujnost razširitve presejalnih testov novorojencev v Sloveniji     

      M. Žerjav Tanšek                                                                                             
14.20 – 14.40 Klinični spekter Avtoimunega poliglandularnega sindroma tip 1     

      N. Bratanič  
14.40 – 15.00 Rasopatije      Sara Bertok                                                                       
15.00 – 15.20 Genetsko ozadnje sopojavljanja sladkorne bolezni in celiakije  

D. Šmigoc Schweiger                                                                                       
15.30 – 16.00  Odmor za kavo 
 
Sledenje kakovosti zdravljenja sladkorne bolezni 
Moderatorja:  Darja Paro, Tadej Battelino 
16.00 – 16.30 SWEET       T. Danne, Nemčija                                     
16.30 – 16.50 Sladkorna bolezen – iz bolnišnice domov in v šole     

      N. Bratina   
16.50 – 17.10 Čustvene obremenitve staršev otrok s sladkorno boleznijo    
        T. Pate, S.Klemenčič                                                                                      
 



Genetsko uravnavanje rasti 
Moderatorji:  Mojca Žerjav Tanšek, Nataša Bratina 
17.30 – 18.00 Growth hormone insensitivity    Z. Laron, Izrael              
18.00 – 18.20 Nepojasnjena nizka rast    P.Kotnik                                 
 
 
19.00 – 20.00 Razprava: 45 let dela prof.dr. Cirila Kržišnika    prof.dr. Tadej Battelino                                
                            Memorialno predavanje    prof.dr. Ciril Kržišnik 
 
20.30 – 23.30 Slavnostna večerja 
 
Sobota, 11. 10. 2014  
08.00 – 13.00 Registracija udeležencev 
08.00 – 13.00 Razstava 
 
Proste teme:  Novosti v pediatriji I. 
09.00 – 09.30    Advances in management of children with primary immunodeficiency diseases  

     A. Cant Newcastle, VB 
09.30 – 09.50    Kaj mora pediater vedeti o presaditvi krvotvornih matičnih celic pri otrocih   

     J. Jazbec  
09.50 – 10.10 Vročina kot simptom avtoinflamatornih bolezni   

N. Toplak 
10.10 – 10.30 Okužbe pri imunokompromitiranih bolnikih  M. Pokorn 
10.30 – 11.00 Izbrane ustne predstavitve (3 x 10 min) 
11.00 – 11:30 odmor za kavo 
 
Proste teme:  Novosti v pediatriji II. 
11.30 – 11.50    Kronične vnetne črevesne bolezni - preteklost, sedanjost, prihodnost   

     R. Orel 
11.50 – 12.10    Arterijska hipertenzija in preventiva srčnožilne ogroženosti pri otrocih   

     N.  Marčun Varda 
12.10 – 12.30   Vodenje otroka po operaciji prirojene diafragmalne kile    
        M. Pavčnik Arnol 
12.30 – 13.00 Izbrane ustne predstavitve (3 x 10 min) 
 
13.00 – 13.30 Zaključek kongresa 
 
 
PRIZNANJA 
Na kongresu bomo podelili priznanja Združenja za pediatrijo: 
 

• Derčevo priznanje 
Za življenjsko delo v slovenski pediatriji 
• Matajčevo priznanje 
Za znanstveno raziskovalno delo v slovenski pediatriji 
• Avčinovo priznanje 
Za strokovno delo v bolniškem pediatričnem zdravstvu v Sloveniji 
• Ambrožičevo priznanje 
Za strokovno delo v primarnem pediatričnem zdravstvu v Sloveniji 
 



Predloge za dobitnike priznanj lahko pošlje vsak član Združenja za pediatrijo, izbor bo naredil upravni 
odbor združenja. 
 
Vabilo avtorjem strokovnih prispevkov 

Spoštovana avtorica, spoštovani avtor, 

Vabimo vas, da v okviru 6. slovenskega pediatričnega kongresa  predstavite svoje strokovno in/ali 
znanstveno delo.  

Pisni prispevki bodo v obliki izvlečkov objavljeni v zborniku  (suplement Slovenske Pediatrije). Rok  za 
oddajo izvlečkov je 15 .6. 2014. Med  prispevki bodo recenzenti izbrali 6 prispevkov za ustno 
predstavitev, ostali prispevki bodo predstavljeni v obliki posterjev. Avtorji ustno predstavljenih 
prispevkov bodo oproščeni plačila kotizacije. 

Prispevki naj bodo sestavljeni v programu Microsoft Word, in sicer v MS Word 97-2003 ali novejšem. 
Sestavljeni naj bodo v pisavi Calibri velikosti 12  z 1,5-vrstičnim razmikom.  

Prva stran prispevka naj vsebuje naslov prispevka z velikim tiskanimi črkami v  slovenskem in 
angleškem jeziku ter imena avtorjev. Navedeni naj bodo tudi akademski nazivi in naslovi ustanov,  
kjer avtorji delajo.  

Na drugi strani naj bo napisan strukturiran izvleček v slovenskem in angleškem jeziku, ki naj ne 
presega 350 besed.  Izvleček naj vsebuje:  

• Izhodišča (Background), 
• Material, preiskovance in metode (Materials and methods) 

• Rezultate (Results) 

• Zaključke (Conclusions) 
 

Prispevek pošljite na elektronski naslov:  
tajnistvo-zzp@szd.si 
 
 
Cenik kotizacij                               

specialisti                     specializanti                
                                                         člani      nečlani             člani        nečlani 
osnovna kotizacija                         250 €        290 €              150 €       190 € 
enodnevna                                      125 €        145 €                75 €         95 €    
plačilo na mestu  osnovna            300 €        340 €             200 €       240 € 
                                enodnevna      150 €        170 €             100 €       120 € 
                          
Upokojenci in študentje so oproščeni plačila kotizacije. 
 
Kotizacija vključuje: 

• udeležbo na strokovnem delu kongresa 
• imensko priponko, torbo s programsko knjižico in zbornikom kongresa 
• dostop do razstave 
• odmore za kavo, delovna kosila in slavnostno večerjo. 

 
 
 

mailto:tajnistvo-zzp@szd.si


Pomembnejši datumi 
 
Rok za oddajo izvlečkov   15. 6. 2014 
Potrditev strokovnih prispevkov 31. 8. 2014 
Prijave in plačilo kotizacij  10. 9. 2014 
Rezervacije hotelskih namestitev 10. 9. 2014 
 
 


