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Vabilo za medije 
 

Respiratorna obolenja pri otrocih v predšolskem obdobju 
Okrogla miza 

 
Spoštovani!  
 
S prihajajočim hladnejšim obdobjem moramo biti bolj pozorni na večjo verjetnost okužb z respiratornimi 
virusi, ki se najpogosteje pojavljajo v obdobju od jeseni do pomladi. Ti virusi največje tveganje predstavljajo 
za dojenčke in majhne otroke, pri katerih poleg prehlada lahko povzročijo resnejša obolenja dihal. Tej 
tematiki je namenjena okrogla miza z naslovom Respiratorna obolenja pri otrocih v predšolskem obdobju.  
 
Zakaj moramo resno jemati vse respiratorne viruse, ne le gripe? Kako pogosto se ti virusi razširijo čez leto in 
kdaj je največja verjetnost okužbe? Kakšna so posebna tveganja za dojenčke in predšolske otroke? Za 
katere skupine predšolskih otrok respiratorni virusi predstavljajo najbolj resna tveganja? Kakšne in kako 
resne zaplete lahko pri malčkih povzročijo ti virusi? Kako se zdravimo in kakšni so preventivni ukrepi? V 
kakšni meri respiratorna obolenja vplivajo na bolniške odsotnosti pri starših? Na ta in še številna druga 
vprašanja bodo na okrogli mizi odgovarjali ugledni strokovnjaki z različnih področij.  
 
Okrogla miza bo potekala v okviru obeležitve 40 let delovanja Sekcije za preventivno medicino pri 
Slovenskem zdravniškem društvu, in sicer 
 

v Hotelu Sava v Rogaški Slatini (Zdraviliški trg 6, Rogaška Slatina) 
v petek, 24. oktobra 2014, od 09.00 do 10.30. 

 
Sogovorniki bodo: 

- Prof. dr. Miroslav Petrovec, predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske 
fakultete Univerze v Ljubljani 

- Asist. dr. Lilijana Kornhauser Cerar, dr. med., vodja enote za intenzivno nego in terapijo 
Ginekološke klinike UKC Ljubljana 

- Tatjana Mrvič, dr. med., specialistka pediatrije, s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja 
UKC Ljubljana 

- Doc. dr. Maja Sočan, dr. med., specialista interne medicine in javnega zdravja, Nacionalni inštitut 
za javno zdravje 

- Mag. Katarina Prosenc, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. 
 
Moderatorka: Helena Mole, dr. med., specialistka pediatrije 
 
Vljudno vabljeni! 
 
Prosimo vas, da udeležbo potrdite najkasneje do četrtka, 23. oktobra 2014, na tel. št. 041 823 669 
ali na e-naslovu alja@idejal.si. 


