VABILO

Skupna skrb za človeka
in duševno zdravje
Ob svetovnem dnevu duševnega zdravja in
svetovnem dnevu preprečevanja samomora
vas vabimo na regijsko strokovno srečanje, ki bo
v sredo, 9. oktobra 2019, od 9. do 15. ure,
v Knežjem dvorcu, v Pokrajinskem muzeju,
v Celju, v Dvorani Barbare Celjske
(Trg celjskih knezov 8, Celje).

Ob svetovnem dnevu duševnega zdravja, ob katerem se letos osredotočamo na razumevanje in
preprečevanje samomorilnosti, vas vabimo na srečanje strokovnjakov, ki smo na Celjskem na različne načine
in v mnogoterih vlogah dejavni na področju varovanja duševnega zdravja. Povezujemo se v skupnem jeziku,
ki naslavlja skrb za človeka in njegovo dobrobit. Dogodek bo naša skupna priložnost za dodatno mreženje
strokovnjakov s področij šolstva, socialnega dela, zdravstva in nevladnih organizacij ter spoznavanje izkušenj
s perspektive drugih. Spregovorili bomo o pojavnosti samomora, samomorilnem vedenju in možnih oporah.
Znotraj koncepta organizirane skrbi za duševno zdravje posameznika in skupnosti pa bomo spoznali prva že
delujoča centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter odraslih v celjski regiji. Na okrogli mizi nas bodo
zanimali izzivi bolj usklajenega varovanja in krepitve duševnega zdravja, ki jih prepoznavamo v različnih
službah v vsakdanji delovni praksi.
Udeležba na srečanju je brezplačna.
Prijava na dogodek je obvezna. Prijavite se lahko na naslednji povezavi: https://anketa.nijz.si/a/124589
Dodatne informacije: klara.pinter@nijz.si, tel.: 03 42 51 144.
Prijazno vabljeni!
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Zdravstveni dom Celje in Zdravstveni dom Sevnica

Podroben program dogodka →

PROGRAM STROKOVNEGA SREČANJA
Skupna skrb za človeka in duševno zdravje

Knežji dvorec, Pokrajinski muzej, Celje, 9. 10. 2019

8.30 – 9.00

Registracija udeležencev

9.00 – 9.30

Uvod v srečanje (uvodni nagovori, kulturna točka)

I. del: Svetovni dan duševnega zdravja in razumevanje fenomena samomora
9.30 - 10.00

Samomor v podatkih: prim. Nuša Konec Juričič, dr. med., višji spec., Nacionalni inštitut za
javno zdravje

10.00 – 11.00

Samomorilno vedenje – značilnosti in možnosti pomoči: asist. dr. Tina Podlogar, univ. dipl.
psihologinja, Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič, Slovenski center za
raziskovanje samomora
»Samomor se ne pojavi sam od sebe, nenadno, zaradi le enega dejavnika, temveč gre za
prepletanje številnih dejavnikov in predstavlja končni produkt procesa.«

11.00 – 11.30

Odmor

II. del: Izzivi na področju organizirane skrbi za duševno zdravje
11.30 – 11.45

Koncept novih centrov za duševno zdravje: Jožica Maučec Zakotnik, dr. med., višji spec.,
Nacionalni inštitut za javno zdravje
»Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja prinaša revolucijo v skrbi za boljše
duševno zdravje ...«

11.45 – 13.00

13.00 – 14.30

Izkušnje prvih centrov za duševno zdravje v celjski regiji:
•

Center za duševno zdravje odraslih Zdravstveni dom Sevnica: prof. dr. Mojca Zvezdana
Dernovšek, dr. med., spec. psihiatrije, in prof. dr. Vesna švab, dr. med., spec.
psihiatrije

•

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov Zdravstveni dom Celje: Anita Požin,
prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike, dipl. DT, predstojnica Centra za duševno
zdravje otrok in mladostnikov

Okrogla miza: Kaj lahko pripomore k večji harmonizaciji organizacij, ljudi in pristopov na
področju varovanja duševnega zdravja
Udeleženci: Nadja Prevolnik, prof. defektologije (Zdravstveni dom Celje), Polona Pulko, univ.
dipl. socialna delavka (Center za socialno delo Celje), mag. Helena Resinovič, univ. dipl.
psihologinja, šolska svetovalna delavka (Gimnazija Celje - Center), Nives Kodela, univ. dipl.
socialna delavka (Šent), Ibrahim Nouhoum (Ozara), Jacinta Doberšek Mlakar, koordinatorica
skupnostne psihiatrične obravnave v centru za duševno zdravje odraslih (Zdravstveni dom
Sevnica), Breda Arnšek, podžupanja (Mestna občina Celje)
Moderatorka: prim. Nuša Konec Juričič

14.30 – 15.00

Podpis zaveze k skrbi za duševno zdravje v lokalnem okolju
Zaključek srečanja

