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Poštovane kolegice i kolege -  dragi prijatelji, 

 

Klinika za pedijatriju Klinike za dječje bolesti Zagreb u suradnji s pedijatrima primarne 

zdravstvene zaštite i kolegama iz županijskih bolnica organizira radionicu tijekom koje planira 

prezentirati najnovije smjernice u liječenju i dijagnostici različitih pedijatrijskih gastrointestinalnih 

bolesti. Ova radionica prvenstveno je usmjerena na razriješenje problema funkcijskih tegoba dječje 

dobi, ali i novih smjernica u liječenju kroničnih gastrointestinalnih bolesti. 

Naš je konačni cilj ne samo edukacija nego i naše bolje povezivanje na obostranu korist  (ali i 

zadovoljstvo).  

Želja nam je da ta edukacije bude drugačija i bolja nego li sve dosadašnje, da bude 

interaktivna te nam pomogne u budućoj suradnji.  

Radionica je prijavljena u Hrvatskoj liječničkoj komori kao stručni skup te će biti bodovana.  

S ciljem da se olakša sudjelovanje svim kolegama, sudjelovanje je besplatno, odnosno ne 

naplaćuje se kotizacija. Međutim, zbog ograničenog kapaciteta predavaonice, molimo Vas da nam 

prijave pošaljete e-mailom: ivana.trivic.0@gmail.com. 

Radionica je koncipirana na način da jedan od članova tima iz „Klaićeve“ prezentira najnovije 

dijagnostičke i terapijske smjernice te da nakon toga jedan od pedijatara primarne zdravstvene 

zaštite ili županijske bolnice iznese ili zanimljiv slučaj ili iskustva iz svoje prakse.  

 

Nadamo se da ćete se odazvati našem pozivu i podržati našu suradnju. 

Veselimo se zajedničkom projektu! 

 

S poštovanjem, 

prof.dr.sc. Sanja Kolaček, dr.med.      dr.sc. Iva Hojsak, dr.med. 

Predstojnica Klinike za pedijatriju 



PROGRAM 

16.2.2019 

08.45 – 09.00  Prijava sudionika 

 

09.00 – 9.30  Kako dijagnosticirati funkcijske tegobe dječje dobi?  Kolaček 

9.30 – 10.00  Dojenačke kolike      Hojsak 

 

10.00 – 10.45  Kronična opstipacija      Jadrešin 

   Iskustva iz primarne 

      

10.45 – 11.15  PAUZA 

 

11.15 – 12.00  H. pylori – prijatelj ili neprijatelj?    Mišak  

   Iskustva iz primarne  

 

12.00 – 12.45  GER i GERB       Jadrešin 

   Iskustva iz primarne 

 

12.45 – 13.45  RUČAK 

 

13.45 – 14.30  Kako prepoznati da proljev nije posljedica organske bolesti? Kolaček  

Prikaz slučaja 

 

14.30 – 15.15  Funkcijska abdominalna bol     Hojsak 

   Prikaz slučaja 

 

15.15 – 16.00  Upitnik, završetak tečaja 


