
DUŠEVNO ZDRAVJE ZA VSEDUŠEVNO ZDRAVJE ZA VSE

Ob 10. oktobru, svetovnem dnevu duševnega zdravja,
vas vabimo na strokovno srečanje, ki bo

v petek, 9. oktobra 2020, od 8.45 do 13. ure.

Po tradicionalnih vsakoletnih srečanjih, ko smo se srečevali v živo,  
bo letošnje srečanje potekalo v videokonferenčni obliki.

Pridružite se nam v ljubljanskem parku Tivoli, kjer bosta oče in hči, igralec in zdravnik Borut 
Veselko in psihologinja Katarina Veselko, v intervjuju spregovorila o prijaznosti in njenih 
blagodejnih učinkih na medosebne odnose. Psihologinja Aleksandra Meško bo v predavanju 
odstirala učinkovite načine za soočanje s strahovi. Iz prostorov Centra za duševno zdravje 
za otroke in mladostnike v Celju se nam bo s predavanjem o strahu in tesnobi pri otrocih in 
mladih pridružil pedopsihiater Žiga Sernec. Med drevesi celjskega parka bosta izsledke aktualnih 
raziskav o duševnem zdravju v času izrednih razmer predstavili psihologinji Vanja Gomboc in 
Nina Krohne. Iz Logouta pa se nam bo s predavanjem o življenju na distanci priključil socialni 
pedagog Rok Gumzej. Vaši gostitelji bomo na Območni enoti Celje NIJZ, od tu vam bo prim. 
Nuša Konec Juričič orisala skrb za duševno zdravje na Celjskem. Vaš moderator bo psiholog 
Domen Kralj. Čaka nas zanimivo virtualno druženje. Toplo vabljeni!

Udeležba na srečanju je brezplačna in je v postopku pridobitve licenčnih točk za zdravnike in 
medicinske sestre.

Na dogodek se je potrebno prijaviti preko povezave: https://anketa.nijz.si/a/125682.

Prijave sprejemamo do 6. oktobra oziroma do zasedbe prostih mest.  

https://anketa.nijz.si/a/125682


PROGRAM STROKOVNEGA SREČANJA
Duševno zdravje za vse

Izvedba: videokonferenčna oblika izobraževanja
Organizator: NIJZ, OE Celje

Datum: 9. 10. 2020

8.45 – 9.00 Odprtje prijav na spletno povezavo

9:00 – 9:10  Pozdravni nagovor

 Domen Kralj, mag. psihologije, koordinator za duševno zdravje v regiji Celje  

 Jožica Maučec Zakotnik, dr. med., vodja Nacionalnega programa    
 za duševno zdravje

9:10 – 9:30    Skrb za duševno zdravje v regiji Celje – predavanje

 prim. Nuša Konec Juričič, dr. med., vodja skupine za nenalezljive bolezni   
 območne enote Celje NIJZ

9:30– 10:15   O prijaznosti – intervju

 Borut Veselko, dr. med., igralec, in Katarina Veselko, univ. dipl. psih.
 Ksenija Horvat, voditeljica

10:15 – 11:00 Ravnanje s strahovi in paničnimi napadi – predavanje

 Aleksandra Meško, univ. dipl. psih., specialistka klinične psihologije,    
 kognitivno vedenjska terapevtka

11:00 – 11:15 Odmor

11:15 – 11:45    Strah in tesnoba pri mladostnikih – predavanje

 Žiga Sernec, dr. med., specialist otroške in mladostniške  psihiatrije –   
 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Zdravstveni dom Celje

11:45 – 12:15   Duševno zdravje v času rednih in izrednih razmer – predstavitev    
 aktualnih raziskav

 asist. Vanja Gomboc, mag. psih., Inštitut Andrej Marušič, Slovenski center   
 za raziskovanje samomora, Univerza na Primorskem

 asist. Nina Krohne, MSc, Kraljevina Nizozemska,  Inštitut Andrej Marušič,   
 Slovenski center za raziskovanje samomora, Univerza na Primorskem

12:15 – 12:45    Življenje na distanci – predavanje

 Rok Gumzej, dipl. soc. ped. – LOGOUT Center pomoči pri prekomerni   
 rabi interneta

12:45 – 13:00 Razprava in zaključek srečanja


