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Hotel Jezero, Plitvice

Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju - HLZ

KONGRES 
DJEČJEG ZDRAVLJA

s međunarodnim sudjelovanjem

Prva obavijest
www.pedijatrija.org 



3

KONGRES 
DJEČJEG ZDRAVLJA

3

Cijenjene kolegice 
i kolege,
zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da stručno 
društvo primarnih pedijatara HLZ-a Hrvatsko društvo 
za preventivnu i socijalnu pedijatriju organizira ove 
godine Kongres dječjeg zdravlja s međunarodnim 
sudjelovanjem na Plitvicama, od 4. – 6. listopada 2019.
godine.

Skup tradicionalno organiziramo tijekom Dječjeg 
tjedna, koji se u svijetu obilježava svakog prvog tjedna 
u mjesecu listopadu s ciljem poticanja društvene 
odgovornosti za stvaranje boljih uvjeta za zdrav život, rast 
i razvoj djece te osiguranja njihove maksimalno moguće 
zdravstvene skrbi.

Za glavnu temu kongresa izabrali smo zdravlje djece kroz 
protok vremena, utjecaj društva, ali i cijelog okruženja 
kako bi dodatno osvijestili rizike sadašnjosti, ali još više 
ukazali na promjene u budućnosti koje nam ubrzo 
slijede.
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Nažalost depopulacija, nepovoljna demografska kretanja, 
iseljavanje i manjak liječnika su i dalje naša stvarnost. 
No, nemili događaji, ali i primjeri iz prakse, su nas 
potaknuli da organiziramo okrugli stol na kojem ćemo 
više progovoriti o pravnoj zaštiti liječnika i osiguranju 
zakonskih mjera.

Zahtjevi koje pred nas stavlja roditeljstvo su sve veći, 
zamke sve češće, pa se nameće pitanje je li je odgoj 
znanost, umjetnost ili samo čista ljubav. Naši vodeći 
stručnjaci iz tog područja pokušat će nam odgovoriti.  
Kako su prevencija i preventivne mjere najbrže i 
najučinkovitije mjere želimo predstaviti novosti i probire 
u dječjoj kardiologiji.

Dječja koža i prehrana je naš stalni izazov i enigma 
za koju tražimo najbolje odgovore. Nastojat ćemo 
odgovoriti na neka od najčešćih otvorenih pitanja i 

dilema iz prakse u primarnoj pedijatriji. Nadamo se da su 
teme interesantne, a eminentni stručnjaci će zadovoljiti 
vaša očekivanja.

Kongres je namijenjen pedijatrima, ali i svim 
zainteresiranim za stjecanje novih znanja i razmjenu 
iskustava iz područja socijalne i preventivne pedijatrije. 

Vjerujemo da će obilje naše dobre volje i pozitivne 
energije te još poneko ugodno iznenađenje biti dovoljan 
razlog da se odazovete našem pozivu na druženje u 
jednom od najljepših prirodnih okruženja uz čarobni 
kontrast jesenjih boja.

Đurđa Španović,
predsjednica Hrvatskog društva  

za preventivnu i socijalnu pedijatriju
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KOTIZACIJE
Rana kotizacija 
1.200,00 kn (do 6. rujna 2019.)

Kasna kotizacija 
1.500,00 kn

Specijalizanti 
600,00 kn

Suradne struke 
1.000,00 kn

Studenti i umirovljenici 
oslobođeni kotizacija

Kotizacija za izlagače 
1.000,00 kn

Kotizacija uključuje prisustvovanje svim 
predavanjima prema programu, kongresnu 
torbu s materijalima, akreditaciju te elektronsko 
upisivanje bodova Hrvatske liječničke komore. 
Prisustvovanje pauzama za kavu, ručkovima, 
koktelu dobrodošlice i kongresnoj večeri.

MJESTO ODRŽAVANJA
Hotel Jezero 
Plitvička Jezera  
53231 Plitvice, Hrvatska

Teme kongresa:
Glavna tema: 
Zdravlje djece tijekom vremena i društvo
Ostale teme:
Prevencija u dječjoj kardiologiji
Dječja koža i prehrana kao izazov
Pravna zaštita liječnika
Zahtjevi roditeljstva
Otvorena pitanja i dileme u pedijatrijskoj praksi

ZNANSTVENI PROGRAM
Kongres će se odvijati u obliku plenarnih predavanja, 
usmenih izlaganja i poster sekcija.

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE
Prijava putem obrasca na Internet stranici:
hdpsp-kongres2019.com

Prijava na Kongresu
Prijava će biti moguća na registracijskom desku  
za cijelo vrijeme trajanja Kongresa. 
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SAŽECI
SUPLEMENT PAEDIATRIA CROATICA
Rok za predaju sažetaka i radova:  
15. lipnja 2019. godine

Radovi trebaju biti napisani prema propozicijama 
časopisa koji se nalaze na stranici
www.paedcro.com/hr/autori/smjernice-za-autore

Sažetak treba biti strukturiran, u kojem se u ne više 
od 450 riječi navodi svrha, osnovni postupci, rezultati 
i zaključci studije. Strukturirani sažetak sastoji se od 
sljedećih podnaslova: cilj, metode, rezultati i zaključci. 
Pri pisanju sažetka valja imati na umu širu medicinsku 
publiku i služiti se potpunim rečenicama. 
Radovi i sažetci se šalju na e-mail adresu tajnice 
časopisa “Paediatria Croatica”

Martina Nigović 
Tel. 01/4600 271 / Mob: 091/4600 268 
E-mail: martina.nigovic@gmail.com

Veličina postera:  
70 cm (vodoravno) x 100 cm (okomito)
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SMJEŠTAJ
Smještaj je organiziran u Hotelu Jezero prema  
posebnim kongresnim cijenama. Cijene su iskazane  
po sobi po danu.

Hotel Plitvice 
Usluga 1/1 1/2
Noćenje s doručkom 666,00 kn 782,00 kn

* boravišna pristojba i PDV su uključeni u cijenu

Tehnički organizator je rezervirao smještaj za sudionike 
kongresa. Sobe će se popunjavati po redoslijedu prijave. 
Ukoliko želite dijeliti sobu s kolegom, molimo naznačite 
njezino/njegovo ime na registracijskom obrascu.

Registracijski desk
Registracijski desk će početi s radom pola sata prije 
početka predavanja i završiti pola sata nakon završetka 
predavanja.

Službeni jezici
Službeni jezici su hrvatski i engleski. Simultano 
prevođenje nije osigurano.

Službene oznake
Svi registrirani sudionici s plaćenom kotizacijom  
dobit će službene oznake (ID kartice) koje su obvezni 
nositi na svim mjestima stručnog i društvenog 
programa Kongresa.

Pitanja
Za sva pitanja, nedoumice i pomoć kontaktirajte 
Kongresnu agenciju na petra@conventuscredo.hr 
ili mob: 095 882 4382

UVJETI OTKAZIVANJA
Otkazivanje sudjelovanja moguće je jedino pismenim 
putem na e-mail adresu: petra@conventuscredo.hr 
Svi otkazi zaprimljeni pismenim putem nakon 
20.09.2019. neće biti vraćeni osim u slučaju izvanrednih 
okolnosti koje će biti razmotrene i odobrene od strane 
organizacijskog odbora Kongresa.
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