Ključne teme:
1. DRUŽBA IN ZDRAVJE







Zdravi ljudje, cvetoča družba
Medsektorsko sodelovanje in povezovanje
Prioritete v javnem zdravju in zmanjševanje neenakosti v zdravju
Staranje in medgeneracijsko sodelovanje
E-zdravje
Migracije kot zdravstveni izziv

2. OKOLJE IN ZDRAVJE





Podnebne spremembe in vpliv na zdravje
Vroče točke onesnaženja
Kakšen zrak dihamo?
Mikrobiološki, kemijski in fizikalni dejavniki tveganja za zdravje iz okolja

3. KREPITEV IN VAROVANJE ZDRAVJA











Prednosti in slabosti organiziranega presejanja in zgodnjega odkrivanja bolezni
Obvladovanje kroničnih nenalezljivih bolezni – od determinant zdravja do
zdravstvenega varstva
Vloga zdravstvenega doma pri urejanju javnozdravstvenih ciljev v lokalni
skupnosti
Globalni izzivi na področju nalezljivih bolezni
Cepljenje
Zdravi na pot in nazaj
Medicina dela
Ustno zdravje
Dobre prakse in izzivi nevladnih organizacij s področja javnega zdravja
Preventivno zdravstveno varstvo populacijskih skupin – razvoj novih vsebin in
pristopov

IZOBRAŽEVALNE DELAVNICE (izvedene bodo ob zadostnem številu prijav)










HTA- (Vrednotenje zdravstvenih tehnologij)
Z dokazi podprto odločanje in oblikovanje politik
Kako komunicirati o cepljenju (namenjeno medicinskim sestram)
Metodologija obdelave podatkov
Kvalitativno raziskovanje
Potovalna medicina za turistične vodnike in turistične delavce
EndNote Web - spletno orodje (prostodostopno) za upravljanje z
bibliografskimi referencami in za kreiranje osebnih bibliografskih zbirk
Vzpostavitev medsektorskega sodelovanja v lokalnem/regijskem okolju /
skupnostni pristop za zdravje in zmanjševanje neenakosti
Kako učinkovito komunicirati in se pogajati v zagovorništvu zdravja in dobrega
počutja

6. Kongres preventivne medicine
Portorož 20. - 22.10.2016
»JAVNO ZDRAVJE - povezovanje za zdravje«
Spoštovani,
prijazno vabljeni na 6. kongres Sekcije za preventivno medicine, ki je
namenjen širokemu krogu strokovnjakov različnih ved, ki delujejo na
področju javnega zdravja.
Vračamo se v Portorož, kjer smo na kongresu pred štirimi leti, sredi
ekonomske krize, ugotavljali, da bo treba v prihodnje več vlagati v
zdravje, krepiti kadrovske kapacitete in sistem hitreje prilagajati novim
potrebam. Na 6. kongresu z mednarodno udeležbo bo torej priložnost,
da skupaj preverimo, kaj nam je uspelo, kaj novega smo od zadnjega
kongresa odkrili, kaj smo se naučili in kam moramo v prihodnje usmeriti
več pozornosti.
Pridružite se nam vsi, ki delujete, raziskujete in izobražujete na področju
javnega zdravja za dobrobit posameznika in družbe.
Z vašo pomočjo bo program 6. kongresa lahko vsebinsko bogat, zanimiv
in aktualen, saj bodo predstavljeni dosežki pri raziskovanju na področju
javnega zdravja, uspehi in izzivi na področju krepitve zdravja in
preventivnih programov, prikazana bremena nenalezljivih in nalezljivih
bolezni ter okoljskih tveganj in problemov. Spomnili se bomo zavez
deklaracij na področju zdravja, medsektorskega in medgeneracijskega
sodelovanja ter si izmenjali izkušnje in spoznanja na področju
komunikacije in izobraževanja. S tematskimi delavnicami pa bomo pridali
kanček tudi k nadgradnji svojega znanja in veščin. Kongres je namenjen
tudi izboljšanju medsebojnih povezav, prepoznavanju prihodnjih izzivov
in krepitvi zagovorništva. Izkoristimo novo priložnost, da se zberemo vsi,
ki delujemo v krožišču javnega zdravja in iščemo poti, ki vodijo do
krepitve zdravja prebivalstva.

ODDAJA IZVLEČKA (navodila na spletu) do 31.8.2016
PREKO SPLETA
PRIJAVE NA KONGRES IN DELAVNICE

ORGANIZATOR

Kotizacija
KOTIZACIJA*

Polna
Za člane sekcije
Specializanti
Dnevna
Upokojenci, študenti
DELAVNICA

Zgodnja
do 15.9.2016
€

Po 15.9.2016
€

€

200
180
150
120
0
50

240
220
180
120
0
50

280
260
210
140
0
50

*DDV je vključen v ceno.
* Popust na število udeležencev iz iste organizacije
Kotizacija vključuje:
 materiale konference,
 1 delavnico po izbiri (do zapolnitve mest)
 osvežitve med odmori,
 športna vadba (pdf)

Plačilo kotizacije: po opravljeni registraciji na podlagi predračuna;
po končanem kongresu prejmete račun

Na mestu
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