Nadaljevalni del:
48
2
Otroška anestezija
Otroška ginekologija
1
kardiovaskularna
1
Otroška kirurgija
(splošna kirurgija
8
mesecev,
urologija
7
mesecev)
22
15
Otroška in neonatalna intenzivna
terapija
2
Otroška maksilofacialna kirurgija
1
Otroška nevrokirurgija
1
Otroška ortopedija
2
Otroška radiologija
2
1
Otroška rehabilitacija in fiziatrija
Otroška torakalna kirurgija
2
4
Otroška travmatologija
Pediatrija in
(1 rekonstruktivna
mesec nefro, 1 mesec pulmo, 2 meseca
6
gastro, 2 splošne pediatrije)
Plastična
kirurgija - opekline
1

Oddelek za anesteziologijo

Oddelek za splošno
ginekologijo ali Oddelek za
perinatologijo

Oddelek za otorinoloringologijo

Klinika za pediatrijo Enota za
intenzivno nego in terapijo otrok

Klinika za pediatrijo

Oddelek za otroško kirurgijo

Oddelek za nevrokirurgijo

Oddelek za travmatologija

Oddelek za ortopedijo

Oddelek za plastično kirurgijo

Oddelek za abdominalno in
splošno kirurgijo

Pediatrična klinika KOOKIT

Klinični Inštitut za
radiologijo

Pediatrična klinika

Pediatrična klinika služba
za radiologijo

KO za torakalno kirurgijo

KO za ginekologijo

KO za nevrokirurgijo

UKC Maribor
KO za maksilofacialno in oralno
kirurgijo

Ortopedska klinika

KO za travmatologijo

KO za plastično,
rekonstrukcijsko, estetsko
kirurgijo in opekline

KO za anesteziologijo

KO za abdominalno kirurgijo

72
24
2
7
9
2
2
1
1

USTANOVE
UKC Ljubljana
KO za otroško kirurgijo in
intenzivno terapijo

PODROČJA
Začetni del:
Kirurške infekcije
Abdominalna kirurgija
Travmatologija
Anestezija z reanimatologijo
Kirurška intenzivna terapija
Patologija ali sodna medicina
Opekline

Trajanje
v
mesecih

KO za kirurgijo srca in
ožilja

6-letni program

KO za kirurške infekcije

Otroška kirurgija

15

1

1

*

* **

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
** Kroženje na Kliniki za pediatrijo UKC MB: 1 mesec gastroenterologije na Enoti za pediatrično gastroenterologijo in prehrano (1 mesec obvezno v UKC LJ), 1 mesec nefrologije na Enoti za pediatrično nefrologijo in arterijsko hipertenzijo, 1 mesec pulmologije na Enoti za pediatri
***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
**** obvezno po kroženju otroške ortopedije na UKC

Splošna kirurgija
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UKPBA Golnik

URI Soča

OB Valdoltra

Tujina

Onkološki inštitut

SB Ptuj

SB Jesenice

SB Slovenj Gradec

SB Novo mesto

SB Nova Gorica

SB Jesenice
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Oddelek za radiologijo

PODROČJA
Začetni del:
Kirurške infekcije
Abdominalna kirurgija
Travmatologija
Anestezija z reanimatologijo
Kirurška intenzivna terapija
Patologija ali sodna medicina
Opekline

Trajanje
v
mesecih
Oddelek za torakalno kirurgijo

6-letni program

Oddelek za patološko
morfologijo

Otroška kirurgija

1
1

7***

1****

2

2

2

2

2

1

Področja
ja vkroženja,
celoti (vsiki meseci
se odkrožijo
oz. 15v mesecev
ustanovah,
prikiotroški
imajo kirurgiji)
omejena pooblastila za dolo
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: ne
obvezno
bolezni,
1 mesec
1 mesec
gastroenterologije
nefrologije na KOnazaKO
nefrologijo,
gastroenterologijo
2 mesecah.splošne
in n., ostalo
pediatrije
kroženje se razdeli na 1 mesec gastroenterologije na KO za gastroenterologijo h. in n., 1 mesec pulmologije na Službi za plju
no nefrologijo
** Kroženje
in arterijsko
na Klinikihipertenzijo,
za pediatrijo1UKC
mesec
MB:pulmologije
1 mesec gastroenterologije
na Enoti za pediatrično
na Enoti
pulmologijo,
za pediatrirevmatologijo in alergologijo, 2 meseca splošne 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
**** obvezno po kroženju otroške ortopedije na UKC

Splošna kirurgija

