ZAKLJUČNO DELOVNO SREČANJE PROJEKTA

"Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v
primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih"
s krajšim imenom
Srečanje bo potekalo preko videokonferencei (aplikacija Webex).

Ljubljana, 9. december 2020

PROGRAM
8.30 – 9.00

Registracija udeležencev

Mag. Marija Magajne, državna sekretarka, Ministrstvo za zdravje
9.00 – 9.15

9.15 – 9.25
9.25 – 10.30

Rade Pribaković Brinovec, dr. med. spec. javnega zdravja, predstojnik Centra za
upravljanje programov preventive in krepitve zdravja, Nacionalni inštitut za javno
zdravje

Strokovne skupine za preventivo ZD in koordinativni timi za preventivo otrok in
mladostnikov ter odraslih – Rade Pribaković Brinovec, dr. med. spec. javnega zdravja,
predstojnik Centra za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja, NIJZ
Implementacija koncepta integriranega centra za krepitev zdravja – asist. Sanja
Vrbovšek, dipl. m. s., univ. dipl. soc., NIJZ, Karmen Brence, dipl. m. s., NIJZ
- Vodenje CKZ, Medpoklicno sodelovanje, Kompetence za izvajanje
preventive v CKZ, Sodelovanje CKZ v zdravstvenem domu in lokalnih
skupnostih,
- Aktivnosti CKZ – v obporodnem obdobju (predstavljeno v naslednjem
sklopu), vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov, zobozdravstvena vzgoja,
program družinske obravnave za zdrav življenjski slog (predstavljeno v
naslednjem sklopu), Program za krepitev zdravja za odraslo populacijo,
aktivnosti krepitve zdravja v lokalnih skupnostih.

10.30 – 10.40

Odmor

10.40 – 11.10

Nadgrajene obravnave v nosečnosti in obporodnem obdobju – dr. Zalka Drglin, prof.
ped., mag. soc. kult., NIJZ
- Priprava na porod in starševstvo
- Vadba v nosečnosti
- Sodelovanje z dojenčkom
- Svetovanje o dojenju

11.10 – 12.00

Nadgrajene obravnave otrok in mladostnikov – prim. Polonca Truden Dobrin, dr. med.,
MSc, spec. epid., spec. javnega zdravja, NIJZ, prof. dr. Gregor Jurak, prof. šp. vzg.,
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Vesna Pucelj, prof. zdr. vzg., NIJZ
- Družinska obravnava za zdrav življenjski slog

-

12.00 – 12.30

Projektno učenje mladih odraslih

Posodobljene obravnave otročnic, novorojenčkov in dojenčkov, uporaba EPDS
vprašalnika, preverjanje kriterijev ranljivosti in ukrepanje – Barbara Mihevc Ponikvar,
dr. med., spec. javnega zdravja, NIJZ

12.30 – 13.00

Preventivne obravnave ranljivih odraslih (obravnava neodzivnikov, preventivni pregledi
za oceno ogroženosti za KNB, ocena tveganja za padce v domačem okolju, ranljive
skupine v domačem okolju, posvetovalnice v lokalnih skupnostih) – Martina Horvat,
dipl. m. s., spec., NIJZ, Tjaša Knific, dipl. fiziot., NIJZ

13.00 – 13.10

Odmor

13.10 – 13.40

Zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin – dr. Ivanka Huber, prof.
slov. in soc., NIJZ
- Raziskava o ranljivosti
- Medkulturna mediacija
- Samoocenjevanje ZD
- Presoja ustreznosti objektov

13.40 – 14.00

Skupnostni pristop za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju – mag.
Lea Peternel, dipl. soc., NIJZ

14.00 – 14.15

– Rade Pribaković Brinovec, dr. med. spec. javnega
zdravja, predstojnik Centra za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja,
NIJZ

14.15 – 15.00

i

Obveščamo vas, da se boste udeležili srečanja, kjer bo potekalo avdio in video snemanje. Z udeležbo na srečanju dajete svoje soglasje, da sprejemate
omenjeno snemanje. Prav tako se strinjate, da se lahko avdio in video posnetki uporabljajo v okviru projekta »Model skupnostnega pristopa za krepitev
zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih – MoST« izključno za interne namene. Osebni podatki ne bodo profilirani, razdeljeni
in preneseni v tretje države. Podatki bodo posredovani le organom kontrole za preverjanje kakovosti izvedenih storitev in za potrebe informiranja o
aktivnostih projekta.

