
 

 

Ob svetovnem dnevu duševnega zdravja  

vas vabimo na strokovno srečanje z naslovom  

IZZIVI DUŠEVNEGA ZDRAVJA 

KDAJ?  1. oktober 2019 ob 8.30 

KJE?    Nacionalni inštitutu za javno zdravje,  

Območna enota Ljubljana 

Zaloška cesta 29, (predavalnica v 3. nadstropju). 

 

Vsak dan se srečujemo z različnimi izzivi – majhnimi ali velikimi, takšnimi, ki nas obogatijo ali 

ohromijo. Kakor lahko zbolimo telesno, lahko tudi duševno. A kako začeti dan, če je duša 

žalostna? Kako pomagati človeku, ki se sprašuje o smislu življenja? Dobro duševno zdravje je 

pomemben temelj za zdravo in zadovoljno življenje. 

Z ozaveščanjem, prepoznavo, z ustreznim pristopom in obravnavo, bomo izzive duševnega 

zdravja lažje prepoznali in izboljšali svoje kompetence. Tako bomo lažje prispevali  

k aktivnemu, kakovostnemu in dostojanstvenemu življenju vseh. 

Na srečanju bomo spregovorili o nekaterih izzivih duševnega zdravja in predstavili primere 

dobrih praks za njihovo premagovanje. Vabimo zaposlene v zdravstvu, šolstvu, socialnem 

varstvu, na občinah in vse, ki vas vsebina srečanja zanima poklicno ali osebno.  

 

Vljudno vabljeni, veselimo se srečanja z vami. 

 

Udeležba na srečanju je brezplačna.  

Prijave sprejemamo na povezavi https://anketa.nijz.si/a/124583 ,do vključno, 24. 9. 2019. 

Dodatne informacije: katja.podergajs@nijz.si 
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Strokovno srečanje  

IZZIVI DUŠEVNEGA ZDRAVJA 

1. oktober 2019, NIJZ - OE Ljubljana 

 

Program srečanja: 

 

8:30 – 9:00 Registracija udeležencev  

9:00 – 9:30 Pozdrav in uvodne besede  

Nives Letnar Žbogar, dr. med., spec., predstojnica NIJZ OE Ljubljana 

9:30 – 10:00 Alkohol kot dejavnik tveganja  

Rok Zaletel, univ. dipl. pol., NIJZ OE Ljubljana 

10:00 – 11:00 Depresija in samomorilno vedenje 

mag. Alenka Tančič Grum, univ. dipl. psih., NIJZ, CUPPKZ 

11:00 – 11:20 Občina za boljše duševno zdravje občanov? 

mag. Nevenka Malavašič, občina Logatec 

11:20 – 12:00 Odmor 

12:00 – 12:30 Predstavitev posodobljenega priročnika programa To sem jaz 

Domen Kralj, mag. psih., NIJZ OE Celje 

12:30 – 13:15 Demenca 

Predstavnik društva Spominčica – Alzheimer Slovenija 

13:15  –  13:45 Predstavitev psihoedukativnih delavnic 

mag. Jožica Mesarič, prof. zdr. vzg., Zdravstveni dom Ljubljana 

13: 45 -  14.00 Razprava in zaključek srečanja 

 

Moderatorki srečanja: Katja Podergajs in Tanja Ritonja 

 


