Poštovani,
U Splitu, od 25. do 29. travnja 2022., održati će se 38. HRVATSKA PROLJETNA
PEDIJATRIJSKA ŠKOLA (HPPŠ), trajni poslijediplomski tečaj I kategorije s međunarodnim
sudjelovanjem.
Zbog epidemioloških razloga, a po preporuci Kriznog stožera Ministarstva zdravstva
Republike Hrvatske o održavanju stručnih skupova od 8.11. 2021., 38. HPPŠ održati će se u
hibridnom obliku. Moderatori će uživo voditi svoje sekcije koje će sudionici s plaćenom kotizacijom
moći pratiti on-line, a dijelom i uživo. Predavači će također moći svoja predavanja održati on-line ili
uživo. Sudionici koji će sudjelovati u živo trebaju imati EU digitalne COVID potvrde i pridržavati se
propisanih epidemioloških mjera. Broj kotizacija za praćenje uživo bit će ograničen. Podršku
webinara 38. HPPŠ obaviti će profesionalne tvrtke za organizaciju on-line kongresa, ITEO expert AI i
Digitalna soba.
HPPŠ je namijenjena specijalistima pedijatrije, školske i adolescentne medicine, svim
liječnicima, specijalizantima. medicinskim sestrama i tehničarima te svim medicinskim kao i suradnim
strukama koje sudjeluju u zdravstvenoj zaštiti i skrbi o djeci. Hrvatska liječnička komora i Hrvatska
komora medicinskih sestara boduju sudjelovanje prema pravilnicima komora.
Sudionici će dobiti šifru za ulaz na platformu HPPŠ na kojoj će moći pratiti predavanja,
sudjelovati u raspravama te polagati test. Omogućeno je i naknadno gledanje seminara mjesec dana
nakon završetka HPPŠ. Polaganje testa znanja i dodjela certifikata su mogući ukoliko su zadovoljeni
kriteriji za minimalno vrijeme gledanja webinara ili praćenja seminara uživo i točno odgovorena
pitanja u testu znanja. Tiskati će se radovi liječnika u suplementu časopisa Liječnički vjesnik kao i
Zbornik radova za medicinske sestre.
Organizirati će se kongresni izložbeni prostor, dijelom uživo, a dijelom virtualno. Također,
održavati će se i sponzorirana predavanja, snimke kojih će ostati dostupne na web stranici HPPŠ do
kraja kalendarske godine.
Na programu seminara su sljedeće teme:

UVODNA PREDAVANJA
(25.04.2022.)

Moderatori –

prof. dr. sc. Vjekoslav Krželj
doc. prim. dr. sc. Branka Polić

GASTROENTEROLOGIJA
(25. i 26.04.2022.)

Moderatori –

doc. dr. sc. Orjena Žaja
doc. dr. sc. Iva Hojsak
prof. dr. sc. Jurica Vuković
prof. dr. sc. Goran Palčevski

COVID – 19 U DJEČJOJ DOBI
(27.04.2022.)

Moderatori –

prof. dr. sc. Goran Tešović
prof. dr. sc. Aida Mujkić
doc. dr. sc. Željka Karin

NEFROLOGIJA
(28. i 29.04.2022.)

Moderatori –

prof. dr. sc. Andrea Cvitković - Roić
prof. dr. sc. Danko Milošević
prof. dr. sc. Marijan Saraga

SEMINAR ZA MEDICINSKE SESTRE
(25. – 29.04.2022.)

Moderatori –

prof. dr. sc. Vjekoslav Krželj
Kristina Kužnik, mag. med. techn.
Tamara Tomić, bacc. med. techn.
Biljana Mijač, bacc. med. techn.

