
 

 

                      

                                                          

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – 

Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 

SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV V PSIHIATRIJI 

SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV V PEDIATRIJI 
 

 

 

CELOSTNA OBRAVNAVA OTROKA IN MLADOSTNIKA S TEŽAVAMI NA 

PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA IN/ALI MOTNJO V TELESNEM IN 

DUŠEVNEM RAZVOJU 
 

Strokovno izobraževanje 
 

 

 

sreda, 10. oktober 2018 

 »Svetovni dan duševnega zdravja« 
 

Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava (Dornava 128) 
 

 

 

PROGRAM STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA 
 

 
 

07.45 – 08.30  Registracija udeležencev  
45 min 

 

08.30 – 08.40  Uvodni pozdrav ob Svetovnem dnevu duševnega zdravja  

10 min                Darko Loncnar, dipl. zn., mag. zdr.-soc. manag., predsednik Sekcije MS in ZT v psihiatriji 

                        predstavnik Zbornice-Zveze 
                      
08.40 – 09.00  Podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju 

20 min                Darko Loncnar, dipl. zn., mag. zdr.-soc. manag., predsednik Sekcije MS in ZT v psihiatriji 

                        predstavnik Zbornice-Zveze 
  

 
 

I. SKLOP                                                                                              Moderatorka: Ivanka Limonšek

       

09.00 – 09.45 Izkušnje in pogled varuhinje pri varovanju človekovih pravic otrok in mladostnikov 

45  min                 na področju duševnega zdravja 
  Vlasta Nussdorfer, univ. dipl. prav., varuhinja človekovih pravic Republike Slovenije  

  

09.50 – 10.35   Duševno zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji 

45  min                prim. Nuša Konec Juričič, dr. med., specialistka javnega zdravja, NIJZ 

                                

10.40 – 10.55   Razprava 
15  min         
 

10.55 –11.25   Odmor 
30  min 
 
 

 

 

 

II. SKLOP                                                                                Moderatorka: Jacinta Doberšek Mlakar 

 
11.25 – 11.35   Pomen cepljenja otrok in mladostnikov (satelitsko predavanje) 

10 min                 dr. Alenka Trop-Skaza, NIJZ                      
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11.40 – 12.00   Celostna obravnava na oddelku Službe za otroško psihiatrijo Pediatrične klinike 

20 min                 UKC Ljubljana           
                         Urška Weber, dr. med., Denis Mušič, ZT,  univ. dipl. org, dr. Marija Anderluh, spec. otr. 

                         in mlad. psih. 

                          

12.05 – 12.25  Obravnava mladostnika s samopoškodovalnim vedenjem na Enoti za 

20  min                     adolescentno psihiatrijo UPK Ljubljana  

                           mag. Matejka Pintar Babič dipl. m. s., univ. dipl. org. 

 

12.30 – 12.50   Celostna obravnava otrok in mladostnikov z motnjo v telesnem in duševnem razvoju 

20  min                      v ZUDV Dornava 

                         Ivanka Limonšek, dipl. m. s., univ. dipl. org. 

 

12.55 – 13.10   Razprava 
15  min         
          

13.15 –14.00   Odmor s pogostitvijo 
45  min 

 
 

III. SKLOP                                                                                                Moderator: Aljoša Lapanja 
 

14.00 – 14.20   Socialna obravnava mladostnika – vključevanje zunanjih služb v obravnavo  

20  min                mladostnika s težavami na področju duševnega zdravja 

                         mag. Damijana Pirc, univ. dipl. soc. del. 

                         

14.25 – 14.45   Pedagoška obravnava mladostnikov s težavami na področju duševnega zdravja v  

20  min                      UPK Ljubljana 

                         Barbara Dajčman, univ. dipl. ped. 

  

14.50 – 15.00   Razprava 
10 min 
    

15.00 – 15:15   Zaključek strokovnega izobraževanja in podelitev potrdil                    
10 min 
               
Programsko organizacijski odbor: Darko Loncnar, Aljoša Lapanja, Jacinta Doberšek Mlakar, Denis Mušič, 

Ivanka Limonšek, Vesna Juršič. 

 
Kotizacija z DDV znaša 190,00 €. V kotizacijo so všteti stroški pogostitve med odmori, organizacije strokovnega 

izobraževanja in gradivo. 

Članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust pri plačilu kotizacije. 

 

Kotizacijo nakažite na TR NLB, poslovalnica Tavčarjeva 7, Ljubljana – ZDMSZTS, štev. 0201 5025 8761 480 in 

sklicna št. 0202-10102018, s pripisom »za sekcijo MS in ZT v psihiatriji«. Udeležba na seminarju se šteje za 

strokovno izpopolnjevanje.  

 

Strokovno izobraževanje je pri Zbornici zdravstvene in babiške nege in Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, 

babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in Zdravniški zbornici v postopku vrednotenja za pridobitev licenčnih točk 

ter v postopku vpisa strokovnega izobraževanja v register strokovnih izobraževanj Zbornice Zveze.   

 

PRIJAVE: Na strokovno izobraževanje se prijavite z elektronsko prijavnico na spletni strani Zbornice - Zveze. V 

primeru, da se ne morete prijaviti, prosim pokličite v pisarno Zbornice - Zveze tel.: 01 544 54 80 in z veseljem vam 

bomo pomagali. 

V kolikor imate z elektronsko prijavo probleme, se lahko prijavite tudi preko elektronske pošte 

prijava.psihsekcija@gmail.com (pri tem obvezno navedite ime in priimek, svoj naslov, izobrazbo, delovno 

organizacijo, kjer ste zaposleni TER PLAČNIKA strokovnega izobraževanja)! 
 

Dodatne informacije preko prijava.psihsekcija@gmail.com ali na številko 040 703 004 (g. Darko Loncnar). 
 

Vljudno vabljeni! 
 

Predsednik Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji 

Darko Loncnar, dipl. zn., mag. zdr.-soc. manag. 
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