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Katedra za slikovno diagnostiko in
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UDELEŽENCEV:
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Podiplomska šola pediatrične radiologije

Slikovna
diagnostika
v otroškem
obdobju

REGISTRACIJA
Registracija potek s prijavo preko e.mail-a
suzana.zmuc@kclj.si, kamor pošljete izpolnjeno
prijavnico in dobite potrebne informacije.
V primeru pisne odpovedi srečanja pred 10.9.2018
povrnemo celotno kotizacijo, v primeru odpovedi
do 1.11.2018 pa specialistu povrnemo 150 EU in
specializantu 100 EU.
Ustna odpoved ne velja.
Banka: Banka Slovenije
Swift: BSLJSI2X
IBAN: SI56011006030277894
Številka računa: 01100-6030277894
ORGANIZACIJSKI
ODBOR
Sklic:
2993016-4416731
Predsednica: Damjana Ključevšek,
Člani:		
			

Tadej Battelino, Tomaž Ključevšek,
Olivera Pečanac, Katarina Šurlan Popović

KOTIZACIJA:
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specializante, 250 za specialiste do
TEHNIČNI
ODBOR
10.9.2018
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Šabič, Aljaž Iskra, Lea Kurtin Razložnik
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STROKOVNI
11.9.2018 doODBOR
zapolnitve mest
Predsednica: Damjana Ključevšek
Enodnevne kotizacije
ni.
Člani:
Mojca Glušič, Igor Kocijančič,
Kotizacija
vključuje
sodelovanje
na Popović
podiplomski
			
Olivera Pečanac, Katarina Šurlan
šoli, pogostitev med odmori in kosilo. Udeleženci
PREDAVATELJI
bodo prejeli učbenik »Izbrana poglavja iz
Simon
Belšak, Ninaradiologije«
Fister, Mojca Glušič,
Dejan ali
Klavs,elektronska
Damjana
pediatrične
(tiskana
Ključevšek, Igor Kocijančič, Milka Kljaić Dujić, Olivera Pečanac,
oblika)
in CDMitja
s predavanji.
Slavica
Ponorac,
Rupreht, Martin Thaler, Matija Žerdin
Srečanje je prijavljeno pri Zdravniški zbornici
Slovenije za licenčne točke.

22. in 23. november 2018
Four Points by Sheraton Ljubljana Mons,
Pot za Brdom 4, Ljubljana

Medicinska fakulteta v Ljubljani
UKC Ljubljana, Pediatrična klinika, 2018

splošne informacije
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LOKACIJA

ČETRTEK, 22. NOVEMBRA 2018

PETEK, 23. NOVEMBRA 2018

Four Points by Sheraton Ljubljana Mons,
Pot za Brdom 4, Ljubljana

8.30 – 9.00

REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

9.00 – 13.00 RADIOLOGIJA MIŠIČNO-SKELETNEGA

DATUM

9.00 – 10.15

UVOD V PEDIATRIČNO RADIOLOGIJO

Moderatorji: Katarina Šurlan Popović, Matija Žerdin

Moderatorji: Mitja Rupreht, Nataša Toplak,

9.00 – 9.05
9.05 – 9.20

9.00 – 9.45

22. in 23.11.2018

ŠTEVILO UDELEŽENCEV
150

REGISTRACIJA

Registracija poteka s prijavo preko e.mail-a
suzana.zmuc@kclj.si, kamor pošljete izpolnjeno
prijavnico in dobite potrebne informacije.
V primeru pisne odpovedi srečanja odpovedi do
1.11.2018 pa specialistu povrnemo 150 € in
specializantu 100 €
Ustna odpoved ne velja.
Banka: Banka Slovenije
Swift:

BSLJSI2X

IBAN:

SI56011006030277894

Številka računa: 01100-6030277894
Sklic:

2993016-4416731

KOTIZACIJA

• 200 € za specializante, 250 € za specialiste
vključno do 15.10.2018
• 250 € za specializante, 300 € za specialiste
od 16.10.2018 do zapolnitve mest
Enodnevne kotizacije ni.
Kotizacija vključuje sodelovanje na podiplomski šoli,
pogostitev med odmori in kosilo. Udeleženci bodo prejeli
učbenik »Izbrana poglavja iz pediatrične radiologije«
(tiskana ali elektronska oblika) in CD s predavanji.
Zdravniška zbornica Slovenije je dodelila udeležencem
srečanja 14 kreditnih točk za licenco.

9.20 – 9.35
9.35 – 9.55
9.55 – 10.15

Uvod v srečanje
Pediatrična radiologija včeraj, danes, jutri
(Damjana Ključevšek)
Varnost otrok med slikovnimi preiskavami –
pripomočki za zaščito in pritrditev
(Dejan Klavs, Dženana Pašagić)
Bioučinki slikovnih metod
(Simon Belšak, Igor Kocijančič)
Uporaba intravenskih kontrastnih sredstev
pri otrocih (Matija Žerdin)
ODMOR

10.45 – 13.00 RADIOLOGIJA PRSNEGA KOŠA
Moderatorji: Igor Kocijančič, Slavica Ponorac

10.45 – 11.30 Vrste in posebnosti slikovnih metod v radiologiji
pljuč in prsnega koša (Matija Žerdin)
11.30 – 12.00 Sistematična analiza in osnovni patološki
vzorci rentgenograma prsnega koša pri otrocih
(Martin Thaler)
12.00 – 12.30 Slikovna diagnostika bronhiolitisa in pljučnic
v otroškem obdobju (Slavica Ponorac)
12.30 – 13.00 Interaktiven kviz s prikazom kliničnih primerov
in razprava
KOSILO

14.00 – 18.00 RADIOLOGIJA TREBUHA
Moderatorji: Mojca Glušič, Matjaž Homan,

Martin Thaler, Damjana Ključevšek

14.00 – 14.45 Vrste in posebnosti slikovnih metod v radiologiji
trebuha (Mojca Glušič)
14.45 – 15.15 Slikovna diagnostika akutnega abdomna v
različnih starostnih obdobjih (Damjana Ključevšek)
15.15 – 15.45 Slikovna diagnostika bolečin v trebuhu v
različnih starostnih obdobjih (Nina Fister)

SISTEMA

Milka Kljaić Dujić, Olivera Pečanac
Vrste in posebnosti slikovnih preiskav
mišično-skeletnega sistema (Olivera Pečanac)
9.45 – 10.15 Nujna stanja v mišično-skeletni radiologiji –
oškodbe, septični artritis, osteomielitis
(Milka Kljaić Dujić)
10.15 – 11.00 Slikovna diagnostika bolečin v sklepih in
mišicah v različnih starostnih obdobji
(Olivera Pečanac)
ODMOR
11.30 – 12.00 MRI kolenskega sklepa v otroškem obdobju
(Mitja Rupreht)
12.00 – 12.30 Slikovna diagnostika tipnih zatrdlin v mehkih
tkivih (Damjana Ključevšek)
12.30 – 13.00 Interaktiven kviz s prikazom kliničnih primerov
in razprava
KOSILO

14.00 – 17.30 RADIOLOGIJA SEČIL
Moderatorji: Damjana Ključevšek, Tanja Kersnik Levart,

Olivera Pečanac, Nina Fister
14.00 – 14.45 Vrste in posebnosti slikovnih metod
v radiologiji sečil
(Damjana Ključevšek)
14.45 – 15.15 Slikovna diagnostika prirojenih
nepravilnostih sečil (Nina Fister)
15.15 – 15.30 Slikovna diagnostika pri okužbah sečil
(Olivera Pečanac)
15.30 – 15. 45 Slikovna diagnostika motenj mikcije
(Damjana Ključevšek)
15.45 – 16.00 Slikovna diagnostika nujnih stanj
v uroradiologiji (Mojca Glušič)
ODMOR

ODMOR
16.15 – 16.45 Slikovna diagnostika tumorskih sprememb
v trebuhu (Martin Thaler)
16.45 – 17.15 Slikovna diagnostika hepatobiliarnega sistema
(Mojca Glušič)
17.15 – 18.00 Interaktiven kviz s prikazom kliničnih primerov
in razprava

16.30 – 17.00 Slikovna diagnostika akutnega skrotuma
(Nina Fister)
17.00 – 17.30 Interaktiven kviz s prikazom kliničnih primerov
in razprava

17.30

ZAKLJUČEK

