
 

 

 

 

 
 

 

 

NAVODILA ZA PRIPRAVO KRATKEGA 
OPISA KLINIČNEGA PRIMERA 

 
Draga kolegica, dragi kolega. 

 

Veseli nas, da ste se odločili za aktivno sodelovanje na 2. Srečanju Sekcije za pediatrično infektologijo. 
Za pomoč pri pripravi kratkega opisa kliničnega primera smo vam pripravili naslednja navodila. 

 
Priporočeno število besed za opis kliničnega primera je 150 (največ 200). Opis naj vključuje: 

 
1. Naslov kliničnega primera: naslov naj bo kratek, atraktiven in naj ne razkrije v celoti končne 

diagnoze. 
2. Glavni avtor in soavtorji: prvi napisani avtor je tudi oseba, ki bo na srečanju pripravila ustno 

predstavitev kliničnega primera. 
3. Klinični primer: podati kratek opis kliničnih značilnosti in poteka bolezni. Komentirati opravljene 

preiskave in pot do postavitve diagnoze. Navesti morebitne zaplete ter izid bolezni. 
4. Ozadje (1-2 stavka): kratek opis končne diagnoze. 
5. Zaključek (2-3 stavke): navesti zakaj menite, da je opisani primer pomemben in kaj je končno 

sporočilo kliničnega primera (t.i. »take home message«). 
 

 
Rok za oddajo kliničnega primera je 7.4.2020. 
V primeru kakršnih koli dodatnih vprašanj smo vam na voljo na slospi@mail.com. 

 

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav, 
 

Slovenska sekcija za pediatrično infektologijo 

Primer: 
 

12 letni deček z vročino in multi-organsko odpovedjo 
Janez Novak1, Ana Mlinar1, Maja Kuhar2 
1 

Otroški oddelek,  Splošna bolnišnica Novo Mesto 
2 

Ambulanta za otroke in mladostnike, Zdravstveni dom Novo Mesto 

 
Klinični primer: Deček je zbolel 2 dni pred sprejemom v našo bolnišnico z visoko vročino, ki je 
poraščala z mrzlico. Ob sprejemu smo v kliničnem statusu ugotavljali prisotnost diskretnega iztisljivega 
izpuščaja v odsotnosti drugih kliničnih znakov okužbe. V lab. Izvidih je bilo zabeležiti … 

 

Ozadje: Septično stanje pri otroku spada med najbolj urgentna stanja v pediatriji. Potrebno je hitro 
ukrepanje, saj je prisotnost hipotenzije pri otroku pozen znak, ki označuje pričetek hladnega septičnega 
šoka. 

 
Zaključek: Z opisanim primerom smo želeli izpostaviti pomembnost rednega nadzora vitalnih 
znakov pri prizadetem otroku z vročino in pomembnost hitrega ukrepanja ob sumu sepso pri 
otroku. 
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