13. SIMPOZIJ O RANAH

NAMESTITEV:
PRIJAVNICA ZA

13. SIMPOZIJ O RANAH
KIRURŠKI IN/ALI KONZERVATIVNI PRISTOP K ZDRAVLJENJU KRONIČNE RANE?
Kraj: Portorož
Datum: 19. – 20. april 2018
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. 04. 2018. Prijava je obvezna. Prijave lahko pošljite
na naslov:
Klinični oddelek za kirurške okužbe, Njegoševa 4, 1000 Ljubljana, na fax: 01/522-23-98 ali
e-mail: petra.meze@kclj.si.

Hoteli: Slovenija, GH Portorož, Apollo/Riviera, Neptun/Mirna
Rezervacija je možna do 07. 04. 2018.
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

Podatki udeleženca:

URADNI JEZIK:
Slovenščina in angleščina

Naslov
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

INFORMACIJE:
Janja Nikolič,
e-mail: janja.nikolic@kclj.si
Petra Meze,
e-mail: petra.meze@kclj.si
Nataša Klemenčič
e-mail: natasa.klemencic@kclj.si
Tel.: ++ 386 1 522 24 20
Tel.: ++ 386 1 522 23 19
Fax.: ++ 386 1 522 23 98

Naslov plačnika
Davčna št. plačnika
Zavezanec za DDV
Število udeležencev
Datum

DA

NE

(ustrezno obkrožite)

13thWound Care Symposium
with international participation & workshops

Kirurški in/ali konzervativni pristop
stop
k zdravljenju kronične rane?
Surgical and/or conservative approach
to the treatment of chronic wounds?

19. do 20. 04. 2018

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.
Ime in priimek

Z MEDNARODNO UDELEŽBO IN UČNIMI DELAVNICAMI

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

ORGANIZACIJSKI ODBOR:
Čuček Igor, Dajoski Kliment, Frangež Igor,
Gjorshevski Ljupcho, Klemenčič Nataša,
Markovič Manca, Meze Petra, Nikolič Janja

STROKOVNI ODBOR:
Alikadič Nadja, Arnež Zoran,
Blinc Aleš, Frangež Igor,
Gjorshevski Ljupcho, Jeverica Samo,
Jovišič Irena, Kastelec Tomaž,
Mlinar Rupnik Branka, Mrak Zdenka,
Nikolič Janja, Semenič Danijela,
Smrke Dragica Maja, Veselko Matjaž.

Kongresni center Portus
v hotelu Slovenija
Portorož, Slovenija

Plenarna seja

18. 04. 2018 ob 17.00 uri
Kirurško in nekirurško zdravljenje
sindroma diabetičnega stopala

x

x rana na primarnem nivoju
zdravstvene oskrbe,
x okužbe kirurških ran,
x paliativa in rana,
x prehrana pacienta s kroniþno rano,
x preventiva,
x rehabilitacija,
x rekonstrukcijska in regenerativna
kirurgija
x tkivni inženiring in okvara tkiv,
x zdravstvena ekonomika,
x zdravstvena nega,
x zdravstvena vzgoja.

13. SIMPOZIJ O RANAH
Kirurški in/ali konzervativni pristop k zdravljenju kronične rane?

x
x
x
x
x

akutna rana,
sindrom diabetiþnega stopala,
fototerapija,
hidroterapija kroniþne rane,
kroniþna rana:
popoškodbena in patološka,
osteitis,
kvaliteta življenja,
materiali za oskrbo ran,
multidisciplinarni pristop,
novi trendi v komunikaciji pri
oskrbi ran,
odprti zlomi in defekti mehkih tkiv
in kosti,

PLENARNA SEJA

x
x
x
x
x

18. 04. 2018 ob 17.00 uri
Kirurško in nekirurško reševanje sindroma diabetičnega stopala
Kongresni center Portus v hotelu Slovenija
Udeležba na plenarni seji je brezplačna.

TEME SIMPOZIJA:

Plenarna seja bo namenjena razpravi o problematiki sindroma diabetičnega stopala.

Dokonþni program simpozija bo objavljen naknadno.

Podatki o zaposlitvi:

dr med., dr. dent. med.
asist. dr. Igor Frangež, dr.

Simpozij je v postopku dodelitve kreditnih toþk za zdravnike in zdravstveno nego.

Podatki udeleženca:

P
Predsednik
simpozija

Kotizacija z DDV znaša za zdravnike 350 EUR, za zdravnike pripravnike in
medicinske sestre 250 EUR. Vkljuþuje udeležbo na predavanjih, uþnih delavnicah in plenarni seji, zbornik predavanj, izobraževalno gradivo, potrdilo o udeležbi,
pogostitev med odmori ter slavnostno veþerjo.

Podjetje ________________________________________

Veselim se sreþanja z vami in vas lepo pozdravljam.

KOTIZACIJA:

Ime in priimek ___________________________________________

Organizirano bo prijetno druženje, kjer bomo lahko skl
sklepali nova poznanstva
mož
in imeli možnost
izmenjave mnenj.

Pasivno udeležbo je možno prijaviti najkasneje do 12. 04. 2018 organizatorju oziroma do zasedbe prostih mest. Pisno prijavo z ustreznimi podatki lahko pošljete
na fax: 01 522 23 98 ali na e-mail: petra.meze@kclj.si .

Naslov _________________________________________

Plenarna seja bo namenjena problematiki sindroma
Slo
diabetiþnega stopala, saj v Republiki Sloveniji
trend amputacij
v zadnjih dveh desetletjih nenehno narašþa
narašþ in smo glede tega na
samem evropskem dnu. Navkljub temu, da se držimo vseh sodobnih
smernic, je potrebna ponovna revalvacija naših postopkov
in eventualno
po
izboljšati naš pristop.

Organizator si pridružuje pravico do odloþitve ali bo sprejeti prispevek v knjigi
objavljen v celoti ali v obliki izvleþka.

Naslov __________________________________________________

Na uþnih
uþn delavnicah se bodo
udeleženci
udeleženc seznanili z razliþnimi
novimi pristopi zdravljenja akutnih in
kroniþnih ran. Simpozij je namenjen
vsem, ki se ukvarjajo s tovrstno
problematiko,
problematik tako zdravnikom na
terciarnem, sekundarnem
in primarnem
sekun
nivoju, kot tudi zdravstveni negi.
ne Pridobljeno znanje
p vsakodnevnem delu.
bo uporabno pri

Izvleþek pošljite na e-mail: petra.meze@kclj.si do 28. 02. 2018, celotni prispevek
najkasneje do 16. 03. 2018.

Pošta in poštna številka ____________________________

vabim vas na 13. Simpozij
vabi
o ranah z mednarodno
udeležbo,
udeležb uþnimi delavnicami
in plenarno
sejo. Program bo
plen
vseboval
vsebov zanimive strokovne
prisp
prispevke
domaþih in tujih
avtorjev.

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 (pisava Times New Roman 12, presledek med vrsticami
1,5, besedilo obojestransko poravnano).

Prijave pričakujemo najkasneje do 12. 04. 2018.
Pošljite jo na naslov Univerzitetni klinični center Ljubljana, Kirurška klinika, Klinični oddelek za kirurške okužbe, Njegoševa 4, 1000
Ljubljana,
na fax: 01/522-23-98 ali e-mail: petra.meze@kclj.si.

Spoštovani,

Poštna številka in pošta ____________________________________

VABILO ZA POŠILJANJE PRISPEVKOV:

