vas vabijo na

mednarodni simpozij
na temo

»Spekter fetalnih alkoholnih motenj (FASD):
kako ga preprečevati, prepoznati in obravnavati«

četrtek, 11. april 2019

Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani,
Zdravstvena pot 5, Ljubljana

08:00

Registracija udeležencev

09:00

Uvodni nagovori

09:10

Spekter fetalnih alkoholnih motenj (FASD) – trenutno stanje na področju problematike
in mednarodnih pristopov preprečevanja, prepoznavanja in obravnavanja FASD

Diane Black, Evropsko združenje EUFASD
09:40

Kognitivna funkcija in komorbidnost pri FASD

Gro Løhaugen, Bolnica Sørlandet, Oddelek za pediatrijo, Arendal (Norveška)
10:25

Koraki Slovenije na poti preprečevanja izpostavljenosti otrok alkoholu pred rojstvom
in zmanjševanju s tem povezane škode

Marjetka Hovnik Keršmanc, Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) (Slovenija)
10:45

Odmor

11:15

Vzgoja otrok s FASD – zgodba rejniške matere

Martha Krijgsheld, Fondacija FAS-stichting (Nizozemska)
11:35

FASD v programih zdravljenja zasvojenosti: primer iz Bukarešte

Teodora Ciolompea, Bolnica Saint Stelian, Center za diagnostiko in zdravljenje
zasvojenosti z drogami, Bukarešta (Romunija)
11:55

Biomarkerji za odkrivanje izpostavljenosti alkoholu pred rojstvom

Simona Pichini, Nacionalni center za zasvojenost in doping, Nacionalni inštitut za
zdravje, Enota za analitično farmakotoksikologijo, Rim (Italija)
12:15

Vključevanje skupnosti v preventivo in podporo

Thierry Maillard, SAF Ocean Indien, Saint-Louis (Francija)
12:35

Razprava

12:45

Kosilo

13:45 - 14:45

Paralelni sekciji A

A1 Prepoznavanje (diagnosticiranje) oseb s FASD

Jon Skranes, Bolnica Sørlandet, Oddelek za pediatrijo, Arendal (Norveška)
A2 Podpora družinam pri vzgoji otroka s FASD

Jan de Vries, ZO!, Leeuwaarden (Nizozemska)

15:00 - 16:00

Paralelni sekciji B

B1 Obravnava otrok s FASD v zdravstvu

Oscar Garcia Algar, Hospital Clinic Barcelona (porodnišnica), BCNatal, Enota za
neonatologijo, Barcelona (Španija)
B2 Na dokazih temelječa preventiva FASD

Sylvia Roozen, Univerza v Maastrichtu, Maastricht (Nizozemska)
16:00

Zaključna plenarna razprava (vodi Matej Košir, Inštitut UTRIP)

16.30
Zaključek simpozija
___________________________________________________________________
Udeležba na simpoziju je brezplačna! Dogodek bo potekal v angleškem jeziku.

Prijava je OBVEZNA!
Udeleženci prejmejo gradiva dogodka, napitke in prigrizke med odmorom, kosilo ter potrdilo o udeležbi.
V postopku je tudi že pridobivanje kreditnih točk pri Zdravniški zbornici Slovenije, Zbornici zdravstvene in
babiške nege Slovenije - Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
Slovenije ter pri Socialni zbornici Slovenije.
Rok za prijavo je do ponedeljka, 8. aprila 2019 oziroma do zapolnitve prostih mest (največ 150
udeležencev). Priporočamo, da se zaradi precejšnjega zanimanja za udeležbo na naših prejšnjih posvetih
in izobraževanjih čimprej prijavite.
Prijavite se lahko prek naslednje povezave:

https://anketa.nijz.si/a/123780

Parkiranje je možno v sklopu celodnevnih javnih parkirišč in parkirnih hiš (npr. Parkirišče Vrazov trg,
Parkirišče Železniška postaja Ljubljana, Parkirne hiše Kapitelj, Šentpeter in Meksiko idr.). Udeležencem
izven Ljubljane priporočamo uporabo bistveno cenejše storitve P+R (parkiranje na obrobju mesta, nato
prevoz z mestnim avtobusom). Naslednje linije Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) ustavijo v
neposredni bližini Zdravstvene fakultete: 2, 5, 13, 20 (postajališče Ambrožev trg oz. Poljanska) ali 11
(postajališče Streliška).
Vse dodatne informacije o samem dogodku bodo objavljene na spletni strani:

www.preventivna-platforma.si

Sofinancer dogodka:

