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Ob svetovnem dnevu zdravja vas vabimo  

na strokovno srečanje,  

ki bo v sredo, 17. aprila 2019, 

od 8.15 do 14.15 ure 

v Mestni knjižnici Kranj. 
 

 

Spoštovani, 
 

na srečanju bomo predstavili, kako zdravi smo na 

Gorenjskem, spregovorili o  nadgradnji preventivnih 

programov na primarni zdravstveni ravni in tudi o 

alkoholu, dejavniku tveganja za zdravje in dobrobit 

prebivalcev ter o vlogi skupnosti pri oblikovanju                 

    zdravju podpornega okolja. Dogodek bodo spremljale 

tudi aktivnosti, namenjene podpori dnevu brez alkohola. 

 

Strokovno srečanje je brez kotizacije in v postopku 

pridobitve licenčnih točk za zdravnike, medicinske sestre in 

socialne delavce. 

 

 

Udeležba na srečanju je brezplačna. Prijava na dogodek je obvezna. Prijavite 

se lahko na naslednji povezavi: https://anketa.nijz.si/a/123873. 

Prijave sprejemamo do 12. aprila 2019 oziroma do zasedbe mest. 

 

 

Vljudno vabljeni! 



 

 

 

Strokovno srečanje ob svetovnem dnevu zdravja 2019 
 

SKUPAJ ZA ZDRAVJE PREBIVALCEV GORENJSKE  
17. april 2019 

 Mestna knjižnica Kranj 
 

Program  

 

 8:15  –  8:45      Registracija udeležencev 

 8:45  –  9:00    Pozdravni nagovori  

 

1. SKLOP: Zdravje – pomemben vir razvoja in blaginje v regiji 
 

 9:00  –   9:20     Zdravje v občini in regiji (A. Hafner, NIJZ) 

 9:20  –   9:50    Okolje in zdravje (S. Perčič, NIJZ) 

 9:50  – 10:10    Ranljivost in ranljive skupine (I. Huber, NIJZ) 

10:10 – 10:20    Razprava 

 

10:20 – 10:35 AKTIVEN ODMOR (Z. Marn, NIJZ) 

 

2. SKLOP: Nadgradnja preventivnih programov na primarni zdravstveni ravni  

 

10:35 – 11:05    Nove strukture preventivnega zdravstvenega varstva (J. Torkar, ZD Kranj) 

11:05 – 11:25    Družinska obravnava za zdrav življenjski slog (R. Rehar, ZD Kranj) 

11:25 – 11:45    Novosti na področju patronažnega varstva (K. Pilar Okič, ZD Kranj) 

11:45 – 12:00     Razprava 

 

12:00 – 12:45 ODMOR ZA KOSILO 

 

3. SKLOP: Alkohol – dejavnik tveganja za zdravje in dobrobit prebivalcev 
 

12:45 – 13:15    Ko alkohol prizadene življenje najranljivejših – osebna izkušnja (K. Nadrag)  

13:15 – 13:30    Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola v Sloveniji (M. Hovnik Keršmanc,  

                             J.   Mušič, NIJZ) 

13:30 – 13:40     Razprava 

 

4. SKLOP: Vloga skupnosti pri oblikovanju zdravju podpornega okolja 
 

13:30 – 14:00     Skupnosti pristop (L. Peternel, NIJZ) 

14:00 – 14:15     Razprava in zaključek dogodka 

 

 

 

 

Na Slovenskem trgu bodo potekale spremljevalne aktivnosti ob obeležitvi Dneva brez alkohola,  

ki poteka v sklopu Karitasove akcije 40 dni brez alkohola in projekta SOPA. V primeru slabega 

vremena bo dogajanje prestavljeno v preddverje Mestne knjižnice Kranj. 

 


