KRAJ SIMPOZIJA:
Kongresni center Portus v hotelu Slovenija
18. do 19. 4. 2019
PRIJAVNICA ZA

14. SIMPOZIJ O RANAH
KIRURŠKE OKUŽBE MEHKIH TKIV IN MIŠIČNO–SKELETNEGA SISTEMA
Kraj: Portorož
Datum: 18. – 19. april 2019
Kotizacija in plačilo:
Kotizacija za udeležbo na simpoziju znaša __________ (z vračunanim DDV).
Kotizacijo plačate na podračun EZR Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana številka
01100-6030277894
sklic na številko 2993029 - 1254799 po izstavljenem računu.
Prijave
Vaše prijave pričakujemo najkasneje do 12. 4. 2019. Prijava je obvezna. Prijave lahko pošljite na
naslov:
Klinični oddelek za kirurške okužbe, Njegoševa 4, 1000 Ljubljana, na fax: 01/522-23-98 ali
natasa.klemencic@kclj.si.
Odjava
Skrajni rok odpovedi je najpozneje 7 dni pred začetkom simpozija pisno na organizatorjev
naslov v UKC Ljubljana, v nasprotnem primeru se kotizacija obračuna v celoti.

KRAJ PLENARNE SEJE:
Kongresni center Portus v hotelu Slovenija
17. 4. 2019 ob 17.00 uri
Dvorana Cristoforo Colombo

NAMESTITEV:
Hoteli: Slovenija, GH Portorož, Apollo/Riviera, Neptun/Mirna
Rezervacija je možna do 3. 4. 2019.
Udeleženci lahko namestitev rezervirajo po pošti, fax-u
ali na elektronski poštni naslov:
LifeClass Hotels & Spa
Tel.: ++ 386 5 692 90 01
Fax.: ++ 386 5 692 90 55
E-mail: booking@lifeclass.net
Obala 33
6320 Portorož
SLOVENIJA

14. SIMPOZIJ O RANAH
Z MEDNARODNO UDELEŽBO, UČNIMI DELAVNICAMII
IN PRAKTIČNIM TEČAJEM

14thWound Care Symposium
with international participation, workshops and practical course

Kirurške okužbe mehkih tkiv
in mišično–skeletnega sistema
Surgical infection of the soft tissue
and musculoskeletal system

18. do 19. 4. 2019
Kongresni center Portus
v hotelu Slovenija
Portorož, Slovenija

Podatki udeleženca:
Ime in priimek
Naslov

URADNI JEZIK:
Slovenščina in angleščina

ORGANIZACIJSKI ODBOR:

INFORMACIJE:
Nataša Klemenčič, tel.: + 386 1 522 23 19
Janja Nikolič, tel.: + 386 1 522 24 20

Klemenčič Nataša, Meze Petra, Nikolič Janja,
Đokić Slađana

PRIJAVE:
Nataša Klemenčič,
e-mail: natasa.klemencic@kclj.si,
fax.: + 386 1 522 23 98

STROKOVNI ODBOR:

Poštna št. in pošta
Med. sestre,
zdrav. tehniki,
Številka članske izkaznice:

Licenčna številka:

obvezno pripišite številko: ➤

Podatki, potrebni za izdajo računa:
Za izdajo računa v skladu s 34. in 35. čl. Zakona o davku na dodano vrednost ter 73. in 75.
členom Pravilnika DDV potrebujemo vaše podatke:
Podjetje oz. ime plačnika
Poštna številka in pošta
Naslov plačnika
Davčna št. plačnika
Zavezanec za DDV
Število udeležencev
Datum

DA

NE

(ustrezno obkrožite)

ORGANIZATOR:
Klinični oddelek za kirurške okužbe
Kirurška klinika
Univerzitetni klinični center Ljubljana
Zaloška 002
1000 Ljubljana

Frangež Igor (predsednik), Kastrin Matevž,
Semenič Danijela (sekretar), Wahl Jana

PLENARNA SEJA
17. 4. 2019 ob 17.00 uri
Kirurško zdravljenje kroničnih ran

SATELITSKI SIMPOZIJ:
KIRURGIJA OKUŽB
MIŠIČNOSKELETNEGA SISTEMA
IN MEHKIH TKIV

Alikadič Nadja, Frangež Igor,
Gjorshevski Ljupcho, Jeverica Samo,
Kastelec Tomaž, Mlinar Rupnik Branka,
Mrak Zdenka, Nikolič Janja,
Semenič Danijela, Veselko Matjaž.

PRAKTIČNI IN TEORETIČNI TEČAJ:
UPORABA NEGATIVNEGA
TLAKA V TERAPIJI RAN

VABILO ZA POŠILJANJE PRISPEVKOV:
Aktivno lahko sodelujete s prostimi temami. Izvleþek naj bo strukturiran kot þlanek in
naj ne bo daljši od pol strani A4, napisan v slovenskem jeziku. Prispevek naj obsega od
2 do 6 strani A4 (naslov prispevka pisava Times New Roman, velikost 14, krepko; ime
in priimek avtorja z nazivi, velikost 12, krepko, Times New Roman, ostalo besedilo
pisava Times New Roman, velikost 12, navadno, presledek med vrsticami 1,5, besedilo
obojestransko poravnano).
Izvleþek pošljite na elektronski naslov natasa.klemencic@kclj.si do 22. 2. 2019, celotni
prispevek najkasneje do 15. 3. 2019.
Organizator si pridružuje pravico do odloþitve ali bo sprejeti prispevek v knjigi objavljen
v celoti ali v obliki izvleþka.
Pasivno udeležbo je možno prijaviti najkasneje do 12. 4. 2019 organizatorju oziroma do
zasedbe prostih mest. Pisno prijavo z ustreznimi podatki lahko pošljete po elektronski
pošti na naslov natasa.klemencic@kclj.si ali na fax: 01 522 23 98.
Spoštovani,
vabim vas na 14. Simpozij o ranah z mednarodno udeležbo, uþnimi delavnicami in plenarno
sejo. Program bo vseboval zanimive strokovne prispevke domaþih in tujih avtorjev.
Na letošnjem Simpoziju bo tudi prviþ organiziran praktiþni in teoretiþni teþaj uporabe
negativnega tlaka v terapiji ran. Prav tako bo v petek dopoldan prviþ potekal Satelitski simpozij
v sodelovanju z domaþimi in tujimi strokovnjaki, usmerjen v obravnavo problematike kirurgije
okužb, mehkih tkiv in skeletno mišiþnega sistema.
Tradicionalno se bodo na uþnih delavnicah udeleženci seznanili z razliþnimi novimi pristopi
zdravljenja akutnih in kroniþnih ran ter zdravljenja sindroma diabetiþnega stopala.
Simpozij je namenjen vsem, ki se ukvarjajo s tovrstno problematiko, tako zdravnikom na
terciarnem, sekundarnem in primarnem nivoju, kot tudi zdravstveni negi. Pridobljeno znanje
bo uporabno pri vsakodnevnem delu.
Plenarna seja bo namenjena problematiki kroniþnih ran, saj je v Republiki Sloveniji približno
10.000 pacientov s kroniþnimi ranami. Navkljub temu, da se držimo vseh sodobnih smernic, je
potrebna ponovna revalvacija naših postopkov in eventualno izboljšati naš pristop.
Organizirano bo prijetno druženje, kjer bomo lahko sklepali nova poznanstva in imeli možnost
izmenjave mnenj.

KOTIZACIJA:
Kotizacija z DDV znaša za zdravnike 350 €, za zdravnike pripravnike in medicinske
sestre 250 €. Vkljuþuje udeležbo na predavanjih, uþnih delavnicah in plenarni seji, zbornik
predavanj, izobraževalno gradivo, potrdilo o udeležbi, pogostitev med odmori ter slavnostno veþerjo. Cena praktiþnega teþaja je 120 €, cena satelitskega simpozija pa 150 €.
Simpozij je v postopku dodelitve kreditnih toþk za zdravnike in zdravstveno nego
TEME SIMPOZIJA:
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•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•

Veselim se sreþanja z vami in vas lepo pozdravljam.
•

Predsednik simpozija
doc. dr. Igor Frangež, dr. med., dr. dent. med..

oskrba rane – novosti in napredne metode,
sindrom diabetiþnega stopala,
fototerapija,
hidroterapija kroniþne rane,
kroniþna rana: popoškodbena in patološka –
novosti in napredne metode,
osteitis,
materiali za oskrbo ran,
rana na primarnem nivoju zdravstvene oskrbe,
okužbe kirurških ran,
paliativa in rana,
prehrana in rehabilitacija pacienta s kroniþno
rano,
rekonstrukcijska in regenerativna kirurgija,
kirurgija okužb mišiþno-skeletnega sistema
tkivni inženiring in okvara tkiv;
vloga regenerativne medicine pri celjenju ran in
defektov mehkih tkiv, spodbujanje celiþnih
odzivov udeleženih v celjenju ran, alogenski
trombocitni gel, avtologni ¿brin bogat

•

•

•

s trombociti, sintetiþni in naravni kožni
nadomestki,
zdravljenje z negativnim pritiskom v kirurgiji:
zdravljenje odprtega trebuha in ¿stul,
terpija in prepreþevanje komplikacij pri
kardiovaskularnih posegih, instilacija kot
metoda zdravljenja zapletenih ran mehkih tkiv,
instilacija okužbenih ran po travmatoloških
in ortopedskih posegih, sistem incizijskega
negativnega pritiska za zmanjševanje zapletov,
sistemi za enkratno uporabo-praktiþni teþaj.
interpersonalne kompetence, obvladovanje
stresa, timsko delo, poklicna komunikacija,
uþinkovito sooþanje z obremenitvami na
delovnem mestu,
vodenje v kliniþni praksi, vodenje v delovnem
okolju z intenzivnim stresom in visokimi
obremenitvami zaposlenih.
zdravstvena ekonomika, zdravstvena nega,
zdravstvena vzgoja.

