Skup u spomen na Božidara Špišića
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KONTAKT
e-mail: ortopedija@kbc-zagreb.hr
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Sudjelovanje na Skupu vrednovano je od Hrvatske liječničke komore, Hrvatske komore medicinskih sestara i Hrvatske komore fizioterapeuta.
Za sudjelovanje na skupu ne naplaćuje se kotizacija.

UVODNA RIJEČ
Klinika za ortopediju Kliničkog bolničkog centra i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu, Hrvatsko udruženje ortopeda i traumatologa i Hrvatsko društvo za dječju
ortopediju Hrvatskog liječničkog zbora i ove će godine, u sklopu dana Klinike za ortopediju organizirati tradicionalni Skup u čast Božidaru Špišiću, utemeljitelju ortopedije
u Hrvatskoj.
Skup će se održati 4. svibnja 2019. u dvorani Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „Miroslav Čačković“.
Tema Skupa će biti: Skolioze
Kao i prethodnih godina, očekujemo sudjelovanje 250 ortopeda, traumatologa,
fizijatara, pedijatara, specijalista školske i obiteljske medicine i srodnih struka iz cijele
Hrvatske.
Ovogodišnji Skup u spomen na Božidara Špišića posvećen je skoliozama.
Skolioza je trodimenzionalni deformitet kralješnice koji se javlja u djetinjstvu, najčešće u adolescenciji. Dijete s deformacijom uzrok je zabrinutosti roditelja, dijete
često osjeća nesigurnost i može biti stigmatizirano kao drugačije, a nerijetko se javlja i
bol.
Danas se skolioza prepoznaje ranije i uspješnije nego u prošlosti zahvaljujući razvijenom sustavu probira. Rano otkrivanje omogućuje pravodobno liječenje i prevenciju
komplikacija skolioza.
Liječenje ovisi o uzroku skolioze te o stupnju deformacije i može biti konzervativno i/
ili operacijsko. Konzervativno obuhvaća nošenje ortoze te provođenje kineziterapije specifične za skoliozu. Deformacija se operacijski ispravlja i fiksira u postignutom
položaju ukoliko konzervativno liječenje nije indicirano ili je neuspješno.
Postoje i specifične skolioze poput rano nastalih skolioza ili skolioza neuromuskularnih bolesnika koje liječe usko specijalizirani timovi. U takvim slučajevima koristi
se diferentna dijagnostika, posebno se planira konzervativno i operacijsko liječenje te
provode rehabilitacijski postupci i njega.
I nakon liječenja u djetinjstvu je potrebno praćenje. Postavlja se pitanje radne sposobnosti i mogućnosti sudjelovanja u sportskim aktivnostima. Skolioza se češće javlja u
djevojčica stoga je važan utjecaj same deformacije i postupaka liječenja na trudnoću
i porod. Starenjem se javljaju bolovi skoliotične kralješnice koji također predstavljaju
izazov u liječenju.
Upravo zato je cilj ovogodišnjeg „Špišića“ ukazati na mogućnosti probira i dijagnostike
te liječenja skolioza.
Pozivamo Vas da svojom nazočnošću kao i aktivnim sudjelovanjem u raspravi
uveličate ovaj tradicionalni Skup.

PROGRAM
9:30

Uvod
Prof. dr. sc. D. Delimar

9:40

Skolioza iz udžbenika: definicija, podjela, epidemiologija i etiologija skolioza
Prof. dr. sc. T. Đapić, dr. sc. I. Šmigovec, O. Kubat, I. Levaj

10:55 Skolioza u svakodnevnom radu: klinički pregled, slikovne metode,
probir skolioza
Dr. sc. I. Šmigovec , I. Knežević, O. Kubat
10:10 Ortoze u liječenju skolioza
Prof. dr. sc. T. Đapić, mr. sc. M. Čimić, mr. sc. B. Bačić
10:25 Kineziterapija u liječenju idiopatskih adolescentnih skolioza
Dr. sc. A. Aljinović, S. Mahnik,
10:40 Fizioterapija i skolioze: “Barcelona Scoliosis Physical Therapy School”
T. Drezga
10:50 Sponzorirano predavanje
11:00 Stanka
11:30 Operacijsko liječenje skolioza
Mr. sc. M. Čimić, prof. dr. sc. T. Đapić, O. Kubat
11:45 Anestezija prilikom operacija skolioza
Prof. dr. sc. B. Tripković , dr. sc. S. Jakovina Blažeković, K. Globlek, Z. Orešković, 		
I.Stipčić
12:00 Zdravstvena njega bolesnika nakon operacije skolioze
M. Bagarić, J. Dovranić, M. Srdarević
12:10 Specifičnosti rano nastalih skolioza
O. Kubat , prof. dr. sc. T. Đapić, Z. Sulje
12:25 Prirodni tijek skolioza, život nakon dijagnoze i liječenja
O. Kubat , M. Katić, J. Serdar, M. Plečko
12:40 Praćenje liječenja, udruženja, internet o skoliozama
I. Knežević, dr. sc. M. Franić, prof. dr. sc. T. Đapić,
12:50 Sponzorirano predavanje
13:00 Diskusija i okrugli stol
13:20 Domjenak

