Jesenska šola javnega zdravja 2017
Zdravilišče Radenci, Pomurje, 14.–15. 11. 2017

Vabilo in program

Spoštovani,
vabimo vas na letošnjo Jesensko šolo javnega zdravja 2017 z naslovom »Skupnostni pristop
za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih«. V
nadaljevanju navajamo organizatorje, namen in podroben program, ki ga bomo letos izvedli
v Zdravilišču Radenci v Pomurju.
Organizatorji: Center za zdravje in razvoj Murska Sobota (CZR MS), v sodelovanju z
Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ). Dogodek je sofinanciran s strani Ministrstva
za zdravje Republike Slovenije (MZ) v okviru projekta »Krepitev zmogljivosti za medsektorsko
delovanje na področju determinant zdravja in vlaganja v zdravje za zmanjševanje neenakosti
2017–2019«.
Namen Jesenske šole javnega zdravja 2017 je udeležencem predstaviti koncept
skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih
skupnostih. Predavatelji bodo predstavili zgodovinski, teoretični in praktični vidik
skupnostnega pristopa, v moderiranih delavnicah pa bodo udeleženci lahko na primerih iz
svoje regije šli skozi simulirani proces izdelave akcijskega načrta za nagovarjanje realnih
potreb in izzivov, s katerimi se soočajo v svojih (lokalnih) okoljih.
Ciljna skupina: sodelavci NIJZ, sodelavci MZ

DOBRODOŠLI!

Program

TOREK, 14. 11. 2017
8.30

Registracija udeležencev

9.00

Pozdravni nagovor (predstavniki organizatorjev CZR MS, NIJZ)

9.05

Predstavitev operacij "Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo
izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih" in "Model
skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v
lokalnih skupnostih" s krajšo razpravo z vprašanji in odgovori
Asist. Sanja Vrbovšek, dipl. m. s., univ. dipl. soc., Nacionalni inštitut za javno zdravje

9.30

Vrednostne osnove in razumevanje skupnostnega pristopa – interaktivno delo z
udeleženci
Prof. dr. Majda Pahor, univ. dipl. soc., Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta

10.00 Aktivni odmor z igrami sodelovanja
10.30 Predstavitev uporabnosti priročnika »Skupnostni pristop k zdravju« za udeležence
Prof. dr. Majda Pahor, univ. dipl. soc., Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta
11.15 Odmor
11.30 Raziskovalno delo in skupnostni pristop
Doc. dr. Jerneja Farkaš-Lainščak, dr. med., Splošna bolnišnica Murska Sobota in
Nacionalni inštitut za javno zdravje
12.00 Kosilo
13.00 Skupnostni pristop v lokalnem okolju in zmanjševanje neenakosti v zdravju
Tatjana Buzeti, generalna direktorica Direktorata za dolgotrajno oskrbo, Ministrstvo
za zdravje Republike Slovenije
13.30 Razprava s predavatelji
14.00 Odmor
15.30 Ogled dobrih praks na terenu (priporočamo udobna oblačila)
19.00 Večerja pri lokalnem ponudniku

SREDA, 15. 11. 2017
8.30

Prihod udeležencev in jutranja kava

9.00

»Resillient communities« (AV posnetek)
Dr. Erio Ziglio, University of Applied Sciences Tyrol, Austria

9.15

Razdelitev udeležencev v skupine po regijah in praktično delo
Moderator: Peter Beznec, univ. dipl. ekon., direktor Centra za zdravje in razvoj Murska
Sobota

9.20

Vaja Analiza potreb in njihovo prednostno razvrščanje na primerih konkretnih ter
ključnih potreb in izzivov iz regij

10.10 Predstavitev rezultatov po skupinah
10.30 Vaja Izdelovanje zemljevida deležnikov za vzpostavitev partnerstva glede na
rezultate prejšnje vaje
11.30 Predstavitev rezultatov po skupinah
11.50 Odmor
12.20 Vaja Izdelava akcijskega načrta glede na rezultate prejšnjih vaj
13.10 Predstavitev rezultatov po skupinah
13.30 Zaključek Jesenske šole javnega zdravja z razpravo
14.00 Kosilo

