
 

 

 
     

 

 

NAČRTOVANJE OTROŠKE PALIATIVNE OSKRBE 

DVODNEVNI KLINIČNI SEMINAR 

z mednarodno udeležbo 

  

Skozi solze do smeha 

Kraj: Univerzitetni klinični center Ljubljana – predavalnica Pediatrične klinike  

Datum:   četrtek, 25.10. in petek, 26.10. 2018 

Organizatorji:  Slovensko Združenje Paliativne in Hospic oskrbe 

Državna koordinacija  paliativne oskrbe Slovenije  

Pediatrična klinika Ljubljana 

Spletna stran:   www.szpho.si  

Kotizacija: Kotizacije ni. Vsak udeleženec dobi gradivo in potrdilo o udeležbi.  

Ciljna skupina: vsi, ki se pri svojem delu ukvarjajo z težko bolnimi otroki:  pediatri in drugi 

zdravniki, medicinske in patronažne medicinske sestre, prostovoljci, socialni 

delavci, psihologi, itd. 

Namen posveta: učenje veščin paliativnega pristopa pri otrocih in organizacijski vidiki 

pediatrične paliativne mreže 

Prijava: za vse udeležence je obvezna prijava / označite pediatrična paliativna oskrba 

v glavi sporočila / na: prijave@szpho.si,  

Teme:  različni modeli organizacije paliativne oskrbe pri vodenju otrok in njihovih 

družin 

 Izbrana poglavja lajšanja simptomov napredovale bolezni  

Praktične vaje in primeri 

 
 
 

http://www.szpho.si/
mailto:prijave@szpho.si


 

 
PROGRAM  

četrtek, 25.10.2018 
 

Organizacijski vidiki razvoja paliativnega pristopa za otroke z 
neozdravljivo napredovalo boleznijo  

 

Ura Vsebina 
 

Predavatelji 

8:30 -9:00 Registracija  

9:00 – 9:30 Uvodne besede 
Predstavitev Slovenskega združenja 
paliativne in hospic oskrbe 
 

 
Maja Ebert Moltara  
predsednica SZPHO 

9:30 – 9:45 Pozdravne besede gostov  
 

9.45 – 10:00 Vizija razvoja paliativne oskrbe v Sloveniji Mateja Lopuh,  
državna koordinatorica za paliativno 
oskrbo  

10:00-10.15 Vizija razvoja pediatrične paliativne 
oskrbe v Sloveniji 

Anamarija Meglič, 
Pediatrična Klinika Ljubljana 

10:15 – 11:00 Organizacija mobilnega otroškega 
hospica 

- predavanje bo v angleščini  

Sabine Reisinger 
Dunaj 

11:00 -11:45 Predstavitev otroškega stacionarnega 
hospica iz Tuzle  

Olivera Sadiković 
Bosna in Hercegovina 

11:45 -12:15 
Razprava 

Odmor s kavo  

 

12:15 – 13.00 Timsko delo- 
Kaj sploh je, kako to doseči 

 
Marjana Bernot 

13:00 – 14:00 Načrtovanje paliativne oskrbe hudo 
bolnih otrok: opredelitev stopnje 
paliativnosti, izdelava paliativnega načrta, 
ocena simptomov 

 
Mateja Lopuh 

14:00 -15:30 Delo v skupinah - prikaz primerov 
Načrtovanje paliativne oskrbe otrok 

Mateja Lopuh,  Sabina Reisinger, 
Olivera Sadiković 

15:30 – 16:00 Zaključek : povzetek prvega dne 
Predstavitev kurikuluma za študij 
pediatrične paliativne oskrbe 

 
Mateja Lopuh 

 



 

PROGRAM  
petek, 26.10.2018 

 
Izbrana poglavja iz paliativnega pristopa pri otrocih z neozdravljivo 

napredovalo boleznijo  

 

Ura Vsebina Predavatelji 
 

8:30 -9:00 Listina pravic neozdravljivo bolnega 
otroka- Predstavitev in razprava 

Mateja Lopuh, dr. med. 

9:00 – 9:30 Perinatalna paliativna oskrba Vislava Velikonja, dipl. psih. 

9:30 – 10:00 Sporočanje slabe novice Manja Rančigaj Gajšek, dipl. psih. 

10:00 – 10:30 Spoprijemanje otroka in družine z 
življenje ogrožujočo boleznijo  

 
Ivana Kreft Hausmeister, dipl. psih.  

10:30 – 11:00 Ob 15.oktobru – perinatalna paliativna 
oskrba 

 
Spominski dan naših otrok 

11:00 -11:30   
Odmor s kavo  

 

11:30 -12:00 Lajšanje bolečine v napredovali bolezni Simona Avčin, dr. med. 
Tjaša Mihelič, dms 

12:00- 12:20 
Obvladovanje težkega dihanja pri otroku 
v napredovali bolezni – v domačem 
okolju ali bolnišnici  

 
Dušanka Lepej, dr. med. 

12:20 -12:40 Krči pri otroku v napredovali bolezni Nataša Šuštar, dr. med. 
Judita Kolenc, dms 

12:40 – 13:00 Obvladovanje slabosti in bruhanja v 
napredovali bolezni otrok 

 
Maja Česen, dr. med. 

13:00 – 13:20 Nemir pri otroku v napredovali bolezni Maja Česen, dr. med. 

13:20 – 13:40 Krvavitev – urgentno stanje v paliativni 
obravnavi otrok z napredovalo boleznijo 

 
Anamarija Meglič, dr. med. 

13:40- 14:00 Razprava in zaključki srečanja   

 


