
Ob svetovnem dnevu duševnega zdravja,
vas vabimo na srečanje strokovnjakov 
iz Ljubljanske regije.
Srečanje bo v četrtek, 25. oktobra 2018, 
na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, 
Območna enota Ljubljana, Zaloška cesta 29, 
Ljubljana (predavalnica v tretjem nadstropju).

V krogu družinskih članov, prijateljev, sodelavcev, znancev ... 
se vsak dan srečujemo z vprašanjem: »Kako si?«. Največkrat 

ru�nsko odgovorimo »dobro«, »v redu«, »odlično« … Pa se 
res poču�mo tako? Na videz enostavno vprašanje nam 
pomaga zače� pogovor, prebi� led ... Le redko nas iskreno 
zanima, kaj se z ogovorjeno osebo dogaja. Pričakujemo, 
da enostavnemu vprašanju sledi enostaven odgovor. 
Vendar pa življenje ni vedno enostavno. Bi znali 
partnerja, prijatelja, sodelavko ...  ko življenjska 
situacija postane prezahtevna, usmeri� v pravilno 
obliko pomoči? Pa sebe - ali se kdaj vprašate: »Kako 
sem?« Zaradi hitrega tempa življenja, usklajevanja 
službenih in družinskih obveznos� nam pogosto 
zmanjka časa in energije, da bi se umirili in vzeli nekaj 
minut zase. Takšen dlje časa trajajoči način življenja slej 
kot prej začne vpliva� na naše duševno in telesno 
zdravje.  Dobro duševno zdravje pa je eden od temeljev 

za uspešno soočanje z vsakodnevnimi izzivi.

Namen strokovnega srečanja je predstavi� pred kratkim 

sprejeto Resolucijo o nacionalnem programu duševnega 

zdravja, nekaj podatkov o duševnem zdravju otrok in 

mladostnikov v Sloveniji, ter nekatere ak�vnos�, ki jih v podporo 

duševnemu zdravju izvajajo v zdravstvu in nevladnih organizacijah. 

Udeleženci se boste seznanili z nekaterimi priporočili, za krepitev 

duševnega zdravje. 

Veselimo se srečanja z vami.

Udeležba na srečanju je brezplačna. 

Prijava na dogodek je obvezna. 
Prijavite se lahko na naslednji povezavi: 

h�ps://anketa.nijz.si/a/123019 
najpozneje do petka, 19. oktobra 2018.

Dodatne informacije: , tel.: 01 24 41 590.  katja.podergajs@nijz.si
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 NIJZ, OE Ljubljana

OKVIRNI PROGRAM SREČANJA

8.00 – 8.30 Registracija udeležencev

8.30 – 9.00   Predstavitev Resolucije o nacionalnem programu za duševno zdravje
   Nuša Konec Juričič, dr. med., NIJZ, OE Celje
9.00 – 9.30   Predstavitev publikacije Duševno zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji
   Matej Vinko, dr. med., NIJZ

9.30 – 9.40  Kratek odmor - minutke za zdravje
 
9.40 – 10.00 Pregled ak�vnos�, ki se izvajajo v podporo duševnemu zdravju otrok in 

mladostnikov v ljubljanski zdravstveni regiji
Katja Podergajs, dipl. m. s. OE Ljubljana, NIJZ, 

10.00 – 10.15 Za dobro dojenčka in staršev: sodobni programi krepitve duševnega zdravja 
v začetku družinskega življenja
Zalka Drglin, dr. ženskih študij in feminis�čne teorije, NIJZ

10.15 – 10.30  Program Neverjetna leta
Duši Kumer, univ. dipl. socialna pedagoginja, Zavod Mala ulica – Center za otroke in 
družine v Ljubljani     

10.30 – 11.00                                                                           Program promocije duševnega zdravja med mladimi To sem jaz   
   Petra Tratnjek, univ. dipl. sociologinja, NIJZ, OE Celje

11.00 - 11.30 Odmor

11.30 – 11.45 Pregled ak�vnos�, ki se izvajajo v podporo duševnemu zdravju odraslih v 
Ljubljanski zdravstveni regiji
Tanja Ritonja, dipl. m.s., NIJZ, OE Ljubljana

11.45 – 12.45 Stres in izgorelost - novodobna epidemija?
Daniela Fiket, dr. med., spec. psih., NIJZ

12.45 – 13.05  Supervizija v zdravstvu za krepitev duševnega zdravja
asist. dr. Nataša Dernovšček Hafner, univ. dipl. psiholog, 
Klinični inš�tut za medicino dela, prometa in športa   

13.05 – 13.15  Kratek odmor - minutke za zdravje 

13.15 – 13.35 Center za psihološko svetovanje Posvet
Mojca Vatovec, psihoterapevtka

13.35 – 14.00  Predstavitev projekta SOPA - Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola
Rok Zaletel, univ. dipl. politolog, NIJZ, OE Ljubljana

14.00 – 14.15  Razprava in zaključek srečanja
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