V jesenskih mesecih obeležujemo svetovni dan
duševnega zdravja, dan preprečevanja
samomora in mesec preprečevanja zasvojenosti.

Vabimo vas na regijsko strokovno srečanje

MLADI IN DUŠEVNO ZDRAVJE V
SPREMINJAJOČEM SE SVETU
15. novembra 2018
ob 11. uri

na Nacionalni inštitut za javno zdravje
Kranj

Na srečanju bomo spregovorili o
Resoluciji o nacionalnem programu
duševnega zdravja, ki prinaša
obsežne spremembe na področju
skrbi za duševno zdravje
prebivalcev Sloveniji in predstavili
publikacijo Duševno zdravje otrok
in mladostnikov v Sloveniji.

Poseben poudarek bomo namenili
duševnemu zdravju otrok in
mladostnikov, saj se polovica vseh
duševnih motenj začne pred 14.
letom starosti. Opazen je porast
duševnih težav tako v otroštvu kot
mladostništvu, zato je
preprečevanje in zgodnje
odkrivanje duševnih težav oz.
motenj še kako pomembno.

Srečanje je namenjeno vsem
izvajalcem zdravstvenega varstva
otrok in mladostnikov,
zdravstvene vzgoje otrok in
mladostnikov po šolah, patronažni
medicinski službi in vodjem
programa priprave na porod in
starševstvo.

Prosimo vas, da se na dogodek
prijavite na spletni povezavi:
https://anketa.nijz.si/a/123044
Prijave zbiramo do 9. novembra
2018 oz. do zapolnitve mest.

Dodatne informacije:
Judita Mušič: judita.music@nijz.si
04/20 17 193)
Irena Plavc: irena.plavc@nijz.si
04/20 17 197

MLADI IN DUŠEVNO ZDRAVJE V SPREMINJAJOČEM SE SVETU
Regijsko strokovno srečanje
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Gosposvetska ulica 12, Kranj
15. november 2018
PRELIMINARNI PROGRAM

11.00 – 11.30

Registracija udeležencev

11.30 – 11.35

Uvodni nagovor

11.35 – 11.50

Novosti na področju duševnega zdravja v Sloveniji – Resolucija o
nacionalnem programu duševnega zdravja
Judita Mušič, univ. dipl. psih., NIJZ OE Kranj

11.50 – 12.05

Duševno zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji
prim. Alenka Hafner, dr. med., spec. jav. zdr., predstojnica NIJZ OE
Kranj

12.05 – 13.05

Otrok in mladostnik v precepu današnje družbe
Metka Kališnik Šavli, dr. med., spec. pedopsihiatrije, ZD Kranj

13.05 – 13.15

Odmor

13.15 – 14.00

Delavnica: Kdo bo napravil današnjemu Vidku srajčico?
Metka Kališnik Šavli, dr. med.,spec. pedopsihatrije, ZD Kranj

14.00 – 14.15

Razprava in zaključek srečanja

