
 

 

 
 
Maribor, 19. 9. 2018 
 
 
 
 

V  A  B  I  L  O 
 
 
 
 

 
 

"KAKO DO BOLJŠEGA DUŠEVNEGA ZDRAVJA OTROK IN MLADOSTNIKOV?" 
 

VABIMO vas na regijsko strokovno srečanje ob Svetovnem dnevu duševnega zdravja, ki bo 

potekalo v četrtek, 11. 10. 2018, s pričetkom ob 9.00 uri, v veliki predavalnici Nacionalnega 

laboratorija za zdravje, okolje in hrano, III. nadstropje,  Prvomajska 1, 2000 Maribor. 

Polovica vseh duševnih motenj, ki se javijo tekom življenja, se začne do 14. leta starosti. Otroci in 

mladostniki so zaradi svojih razvojnih značilnosti najbolj ranljiva populacija, hkrati pa v njih polagamo 

velika pričakovanja in zahteve, na njih se vršijo pritiski industrije novih tehnologij, potrošništva in 

zabave. Za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja otroci in mladostniki še bolj kot nekoč 

potrebujejo zanesljivo oporo v družini, različnih okoljih v družbi ter okrepljeno mrežo strokovne pomoči. 

Namen strokovnega srečanja, na katerega vabimo zaposlene v zdravstvenem varstvu otrok in 

mladostnikov, socialnem varstvu in nevladne organizacije s področja duševnega zdravja, je 

predstavitev novosti na področju skrbi za duševno zdravje.  

Program srečanja 

8.30 - 9.00 Registracija 

9.00 – 9.30 Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028 

Anja Magajna, univ.dipl.psih., NIJZ OE Maribor 

9.30 – 10.00 Publikacija »Duševno zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji«  

Milan Stojanović, dr.med., specializant javnega zdravja, NIJZ OE Maribor 

10.00 – 10.45 Kaj se dogaja z duševnim zdravjem otrok in mladostnikov 

doc.dr. Hojka Gregorič Kumperščak, dr.med., spec. otroške in mladostniške 

psihiatrije, UKC Maribor 

10.45 – 11.15 Odmor s pogostitvijo 

11.15 – 11.45 Razvoj deviantne kariere mladostnika 

Vanja Žmak, prof.soc. in teol., NIJZ OE Maribor 

11.45 – 12.15 Predstavitev svetovalnice Posvet v Mariboru 

Natalija Visočnik, mag.psih., Posvet 

12.15 – 13.00 Zaključki in razprava 
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Na srečanje se lahko prijavite na spletni povezavi www.1ka.si/prijava-oktober2018. Prijave zbiramo do 

zapolnitve mest, zato vas prosimo, da se prijavite čim prej. Prosimo vas, da nas v primeru odpovedi 

udeležbe obvestite. 

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu: metka.krebs@nijz.si ali 

telefonski številki: 02 45 00 180.  

 

Vljudno vabljeni! 

 
 
Pripravila:      Predstojnica NIJZ OE MARIBOR 
Anja Magajna, univ. dipl. psih.  Dr. Olivera Stanojević Jerković, dr. med.,spec. 
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