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Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „ LIJEČENJE BOLI DJECE I
PALIJATIVNA SKRB“ održati će se deseti  put  15. i 16. prosinca 2017.godine  u Velikoj predavaonici  Klinike
za dječje bolesti Zagreb,  Klaićeva 16 .

U ovom tečaju naglasak  je na prikazu strategije razvoja  pedijatrijske palijativne skrbi u Republici
Hrvatskoj, prema Nacionalnom programu razvoja palijativne skrbi 2017-20. Tečaj je namijenjen svim
liječnicima koji se u svojem radu susreću s palijativnom skrbi djece, prije svega pedijatrima iz primarne
zdravstvene zaštite, liječnicima obiteljske medicine, kao i koordinatorima palijativne skrbi i članovima
mobilnih timova. Osim pedijatrima namijenjen je specijalistima i liječnicima na specijalizaciji
anesteziologije, neurologije i opće medicine s interesom za liječenje boli i palijativnu skrb, te psiholozima,
teolozima, defektolozima, socijalnim radnicima, medicinskim sestrama  i volonterima.

Težište ovog tečaja  biti će na rješavanju praktičnih  pitanja  liječenja simptoma, prvenstveno boli,
ali i ostalih-respiracijskih, gastrointestinalnih, neuroloških, psiholoških simptoma uz prikaze slučajeva te
praktičan rad .

Palijativna skrb prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO) jest aktivna potpuna briga za
bolesnike čija bolest više ne reagira na postupak liječenja. Cilj palijativnog liječenja  je postizanje najbolje
kvalitete života teško  bolesnih i njihovih obitelji. Palijativna skrb obuhvaća kontrolu  i olakšavanje fizičkih
simptoma, te psihološku, emocionalnu i duhovnu pomoć bolesniku i obitelji.

Polaznici tečaja upoznati će se s poviješću palijativnog pokreta u Hrvatskoj,  organizacijom i
financiranjem u svijetu, posebnostima i predloženim modelom organizacije pedijatrijske palijativne skrbi
u Republici Hrvatskoj. Ovladati će metodama kontrole boli te kontrolom ostalih simptoma, posebice  u
kućnim uvjetima. Uz predavanja teologa,psihologa, radnog  terapeuta i socijalnog radnika   težište će biti
na etičkim načelima palijativne skrbi, duhovnim odnosima, te psihološkoj i socijalnoj pomoći u tuzi i
žalovanju.

Prije početka tečaja polaznici će dobiti zbornik predavanja u elektronskom obliku. Na kraju tečaja
održati će se seminar s prikazom bolesnika na kojem će polaznici moći raspraviti s predavačima pojedine
teme, evaluirati  rad nastavnika i  odgovoriti na pismena pitanja.

Tečaj će biti bodovan europskim sustavom bodovanja  ECTS i vrednovan prema Pravilniku
Hrvatske liječničke komore.

PRIJAVA SUDJELOVANJA
Molimo Vas da pristupnicu o sudjelovanju pošaljete na adresu tajnika tečaja :

Dr Filip Jadrijević Cvrlje
Zavod za dječju onkologiju i hematologiju  „Dr Mladen Ćepulić“
Klinika za dječje bolesti Zagreb
10 000 Zagreb,Ilica 197

Za sve obavijesti vezane s održavanjem tečaja možete se obratiti dr Jadrijević Cvrlje  na tel 091
4600345, e-mail filipjc@yahoo.com ili voditeljima tečaja Prof.dr.sc. Višnji Majerić Kogler, mob 098 389
043, e-mail vkogler1944@gmail.com, Prim.dr.sc. Diani Butković, mobitel 091 4600160, e-mail:
diana.butkovic1@gmail.com ili  Doc. dr. sc. Jasminki Stepan Giljević, mobitel 091 4600183,e-mail:
jasminka.stepan@gmail.com

KOTIZACIJA
Kotizacija za sudjelovanje u tečaju iznosi 1.000,00 kn za liječnike specijaliste i  500,00 kn za ostale
polaznike.
Uplaćuje se na žiro račun Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu HR8423400091110024619 s
pozivom na broj 15044 i naznakom „ Liječenje boli djece/ Palijativna skrb “. Molimo da sa sobom  ponesete
uplatnicu ( presliku) plaćene kotizacije.


