IME IN PRIIMEK SPECIALIZANTA:

IME IN PRIIMEK GLAVNEGA MENTORJA:

OBRAZEC ZA VNOS OPRAVLJENEGA / PREDVIDENEGA KROŽENJA

__________________________________

Otroška kirurgija
6 letni program

PODROČJA

Začetni del
(24 mesecev)

Začetni del:

čas
trajanja
v mes.

(od - trajanje v
mes.

Opravljeno/predvideno kroženje v drugi ustanovi

ustanova usposabljanja

zap.št. datum opravljenega / predvidenega kroženja
- do)
kroženja

(od trajanje v
mes.

ustanova usposabljanja

24
2

- Abdominalna kirurgija

7

- Travmatologija

9

- Anestezija z reanimatologijo

2

- Kirurška intenzivna terapija

2

- Patologija ali sodna medicina

1
1

- Tečaj iz transfuziologije

0,5

Nadaljevalni del:

48

- Otroška anestezija

2

- Otroška ginekologija

1

- Otroška kardiovaskularna kirurgija

1

- Otroška kirurgija (splošna 8 mesecev, 7
mesecev urologija)

Opravljeno/predvideno kroženje v prvi ustanovi

zap.št. datum opravljenega / predvidenega kroženja
do)
72 kroženja

- Kirurške infekcije

- Opekline

Nadaljevalni del
(48 mesecev)

__________________________________

22

- Otroška in neonatalna intenzivna terapija

2

- Otroška maksilofacialna kirurgija

1

- Otroška nevrokirurgija

1

- Otroška ortopedija

2

- Otroška radiologija

2

- Otroška rehabilitacija in fiziatrija

1

- Otroška torakalna kirurgija

2

- Otroška travmatologija

4

- Pediatrija (1 mesec nefrologije, 1 mesec
pulmologije, 2 meseca gastroenterologije, 2
meseca splošne
6
- Plastična in rekonstruktivna kirurgija opekline

1

Navodila:
Področja kroženja, ki se odkrožijo v ustanovah, ki imajo omejena pooblastila za določeno področje kroženja, morajo preostanek kroženja na tem področju opraviti v ustanovi, ki ima pooblastila za kroženje področja v celoti (vsi meseci oz. 15 mesecev pri otroški kirurgiji)
Nadaljevalni del je priporočljivo začeti s pediatrijo (splošna pediatrija)
Tečaj transfuziologije se opravi v času kroženja na abdominalni kirurgiji ali travmatologiji in se izvaja na Zavodu RS za transfuzijsko medicino. Termini in prijavnica so spletni strani Zavoda.
*Kroženje na PeK UKC LJ: obvezno 1 mesec gastroenterologije na KO gastroenterologijo h. in n., ostalo kroženje se razdeli na 1 mesec gastroenterologije na KO za gastroenterologijo h. in n., 1 mesec pulmologije na Službi za pljučne bolezni, 1 mesec nefrologije na KO za nefrologijo, 2 meseca splošne pediatrije
** Kroženje na Kliniki za pediatrijo UKC MB: 1 m gastroenterologije na Enoti za pediatrično gastroenterologijo in prehrano (1 m obvezno v UKC LJ), 1 m nefrologije na Enoti za pediatrično nefrologijo in arterijsko hipertenzijo, 1 m pulmologije na Enoti za pediatrično pulmologijo, revmatologijo in alergologijo, 2 m spl. pediatrije
***Otroška kirurgija v tujini: fetalna kirurgija (1 mesec), minimalno invazivna kirurgija (3 mesece), anorektalne malformacije (1 mesec), neonatalna kirurgija (2 meseca)
preostali del kroženja specializanti odkrožijo v UKC Ljubjana ali UKC Maribor

Podpis specializanta:
__________________________________

Podpis glavnega mentorja:
__________________________________

