35. seminar Hrvatske proljetne pedijatrijske škole
Autor Administrator
Srijeda, 25 Travanj 2018 12:57 -

U Splitu je od 16. do 20. travnja 2018. održan 35. seminar Hrvatske proljetne pedijatrijske škole.
Održavanje seminara ostvareno je uz potporu Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog
pedijatrijskog društva, Hrvatskog društva za školsku i sveučilišnu medicinu, Hrvatske udruge
medicinskih sestara i Kliničkog bolničkog centra Split - Klinika za dječje bolesti.

Priliku za sudjelovanje iz naše ustanove dobili su Tajana Kožić Andres, dr.med.,
spec.neonatologije, Snježana Galić-Lukšić, bacc.med.techn., Ines Marić, bacc.obstet., Ines
Pelcman, primalja, Andrea Paller, dr.med. i Alen Sadiković, med.techn. Hrvatska pedijatrijska
škola namijenjena je pedijatrima, liječnicima školske medicine, liječnicima opće medicine i
obiteljske medicine koji se bave zbrinjavanjem djece te medicinskim sestrama koje sudjeluju
kroz primarnu, sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu. Nakon uvodnih i pozdravnih riječi
voditelja seminara Vjekoslava Križelja i predstavljanja nove pedijatrijske literature uslijedila su
uvodna predavanja. Glavne teme ovogodišnje HPPŠ-e bile su: Neonatologija (Program
proširenog novorođenačkog probira u RH, Novorođenče izuzetno niske porođajne mase,
Zbrinjavanje nedonoščadi u prvim satima života, Pristup i zbrinjavanje nedonoščeta s RDS-om,
Zdravstvena njega nedonošeta s poremećajem srčanog ritma, Medicinski prijevoz životno
ugroženog novorođenčeta, Hitna stanja u nenonatolnoj kirurgiji i brojna ostala iz područja
neonatologije), Oftalmologija (Traume oka u dječjoj dobi, Transplantacija rožnice u djece, Kada
je vrijeme za operaciju strabizma, Retinopatija nedonoščadi, Posebnost operacijskog liječenja
dječje sive mrene), Infektologija (Meningokokna sepsa, Pertussis dojenčadi, Ugrizi zmija
otrovnica u dječjoj dobi, Hepaptitis B u djece, Ospice - neopravdan strah ili realna opasnost,
Epidemiologija rotavirusne infekcije u Hrvatskoj, Zdravstvena njega oboljelog od RSV-a).
Hrvatska proljetna pedijatrijska škola može se pohvaliti zaista vrhunskim, kvalitetnim i prije
svega stručnim i izvrsno prezentiranim radovima medicinskih sestara iz gore navedenih
područja pedijatrijske skrbi. Postoje zahtjevi za jedinstvenom zdravstvenom skrbi djece gdje se
od medicinskih sestara traže specifična znanja i vještine koja se stječu kvalitetnom i trajnom
edukacijom. Velika zahvala svim organizatorima, stručnim društvima, sponzorima i gostima koji
su omogućili da HPPŠ svojim stručnim i društvenim sadržajem ostane lijepa uspomena svim
sudionicima u suncem okupanom Splitu.
Izvještaj pripremio: Alen Sadiković, med.techn.
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