XVII. RTIŠKO STROKOVNO SREČANJE ŠOLSKIH ZDRAVNIKOV IN PEDIATROV

26. maj 2018
Mladinsko zdravilišče in letovišče RKS Debeli rtič
Jadranska cesta 73, 6280 Ankaran

DEBELOST IN PREVENTIVNI PREGLEDI ŠOLARJEV
PROGRAM
08.30 Prihod in registracija
08.45 Otvoritev
Prekomerna prehranjenost in debelost pri otrocih in mladostnikih - moderatorja: doc. dr.
Primož Kotnik, dr. med. spec. ped., Breda Prunk Franetič, dr. med., spec. šolske med.
09.00 Prekomerna prehranjenost in debelost pri otrocih in mladostnikih - doc. dr.
Primož Kotnik, dr. med., spec. ped., Pediatrična klinika Ljubljana
9.30 Psihološki vidiki prekomerne prehranjenosti in debelosti pri otrocih in
mladostnikih - asist. dr. Simona Klemenčič, univ.dipl.psih., Pediatrična klinika Ljubljana
9.50 Predstavitev programa: Interdisciplinarni pristop pri obravnavi prekomerno
hranjenih otrok in mladostnikov - Breda Prunk Franetič, dr. med., spec. šolske med., MZL
Debeli rtič, doc. dr. Tamara Poklar Vatovec, univ. dipl. ing. živ. teh., UP Fakulteta za vede o
zdravju, dr.Vesna Mirt Čampa, univ.dipl.psih.,s.p., Barbara Klančič, dipl.fizio., MZL Debeli
rtič
10.20 Odmor s kavo
Preventivni pregledi šolskih otrok
Moderatorici: dr. Bernarda Vogrin, dr. med., spec. pediatrije, asist. dr. Mojca Juričič,
dr.med., spec. šolske med, spec. javnega zdravja
10.40 Oris razvoja šolske medicine na slovenskem - asist. dr. Mojca Juričič, dr. med., spec.
šolske med., spec. javnega zdravja
10.50 Sistematični pregledi šolarjev - Anita Jagrič Friškovec, dr. med., spec. šolske
medicine, Majda Troha, dr. med., spec. šolske med.

11.20 Sistematični zobozdravstveni preventivni pregledi šolarjev - dr. Rok Kosem, dr.
dent. med. spec. otroškega in prev. zobozdr., UKC, Stomatološka klinika
11.40 Preventivna zdravstvena dejavnost, ki se izvaja v šolah - Vesna Pucelj, prof. zdrav.
vzgoje, NIJZ
12.00 Okrogla miza – Kako obdržati in še izboljšati preventivno zdravstveno varstvo
šolarjev - moderirata Mojca Ivankovič Kacjan, dr. med., spec. pediatrije, Majda Troha,
dr.med., spec. šolske medicine.
Povabljeni udeleženci okrogle mize: spec. šolske med, pediatri, predstavniki Ministrstva za
zdravje, predstavniki Ministrstva za znanost, šolstvo in izobraževanje, predstavniki
Nacionalnega inštituta za javno zdravje, predstavniki ravnateljev osnovnih šol, predstavniki
staršev.
14.00 Zaključek s kosilom
Kotizacije ni.

Zaradi priprave ustreznega prostora vas prosimo, za prijave na tel: 05 909 70 00 ali e-mail
: recepcija.mzl@mzl-rks.si
Rok prijave: 22.05.2018
Srečanja se lahko udeležite skupaj z ostalimi družinskimi člani. Za varstvo otrok
udeležencev bodo poskrbeli člani pedagoškega tima. Prosimo Vas, da ob prijavi
navedete tudi število in starost otrok.
V zdravilišču lahko v terminu od 25.5.2018 do 27.5.2018 tudi prenočite.
Rezervacije sprejema recepcija Mladinskega zdravilišča od 8.00 do 20.00 ure na telefon 05
909 70 00.
Cenik namestitvenih storitev zdravilišča na osebo na dan znaša:
Arija ***
Bor **
Polpenzion
42,00 €
31,00 €
Doplačilo za enoposteljno sobo znaša 15,00 € na osebo na dan.
Doplačilo za turistično takso znaša 1,27 € na osebo na dan.

