
Zveza društev, Slovensko zdravniško društvo 
Združenje za medicino dela, prometa in športa 

Dunajska 162 10, 1000 Ljubljana 
E-naslov: info@zmdps.si  

 

VII. Sušnikovi dnevi: Duševno zdravje aktivne populacije  
Thermana Laško, petek, 31. 5. 2019, in sobota, 01. 6. 2019 

 

Program - petek, 31. 5. 2019 

Ura Predavanje Predavatelj 

8.20 Registracija  

9.00 
Uvodni pozdrav predsednika Združenja medicine dela, prometa 
in športa 

asist. Davor Denkovski, dr. med., spec. 
MDPŠ 

9.10  Pojavnost duševnih bolezni v delovno aktivni populaciji 
izr. prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, dr. 
med., spec. MDPŠ 

9.30 Staranje delovne sile in duševne motnje, izziv danes in jutri 
prim. prof. dr. Marjan Bilban, dr. med., 
spec. MDPŠ 

9.50 
Vpliv psihoaktivnih snovi na pojav duševnih bolezni v delovni 
populaciji 

izr. prof. dr. Alenka Franko, dr. med., 
spec. MDPŠ  

10.10 Razprava  

10.30 Odmor  

11.00 
Kako prepoznati in obravnavati delavca z duševno motnjo v 
ambulanti medicine dela 

Zora Vadnjal Gruden, dr. med., spec. 
MDPŠ 

11.20 
Psihološka evalvacija delavcev s težavami v duševnem zdravju  doc. dr. Marija Molan, univ. dipl. psih., 

višja zdr. svetnica 

11.40 
Sodelovanje psihiatra v obravnavi delavca z duševno motnjo prof. dr. Rok Tavčar, dr. med., spec. 

psihiatrije 

12.00 Razprava  

12.20 Odmor  

12.50 
Sodelovanje družinske medicine in medicine dela pri obravnavi 
delavca z duševno boleznijo 

izr. prof. prim. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. 
med., spec. družinske medicine 

Žan Trontelj, dr. med., specializant 
družinske medicine 

13.10 
Učinkovito zdravljenje duševnih motenj in vpliv na 
delazmožnost delavca 

mag. Maja Petre, mag. farm.  

13.30 Razprava  

13.50 Odmor za kosilo  

15.00 
Zakaj so razpoloženjske in nevrotske motnje najpogostejši 
vzrok za bolniški stalež - kaj lahko stori spec. MDPŠ 

Željko Čurić, dr. med., spec. psihiatrije 

15.20 Posttravmatska stresna motnja – poklicna bolezen v EU 
Davor Romih, dr. med., spec. MDPŠ  

Dani Mirnik, dr. med., specializant MDPŠ 

15.40 
Bolečina in duševno zdravje prof. dr. Peter Pregelj, dr. med., spec. 

psihiatrije  

16.00 Razprava  

16.20 Okrogla miza prvega dne  

16.50 Odmor  

17.05 Skupščina ZMDPŠ  

19.45 Večerja  

 



Program - sobota, 1. 6. 2019 

Ura Predavanje Predavatelj 

9.00 Izgorelost v Sloveniji, vloga psihoterapije dr. Andreja Pšeničny, univ. dipl. psih. 

9.20 Obravnava izgorelosti v psihiatrični ambulanti 
dr. Bojana Avčin Avguštin, dr. med., spec. 
psihiatrije 

9.40 Izgorelost v ambulanti MDPŠ prim. mag. Irena Manfredo, dr. med., 
spec. MDPŠ 

10.00 Izgorelost delavcev v zdravstvu 
asist. dr. Nataša Dernovšček Hafner, univ. 
dipl. psih. 

10.20 Razprava  

10.50 Odmor  

11.20 
Vloga Centrov za duševno zdravje pri obravnavi delavcev z 
duševno motnjo 

prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, dr. 
med., spec. psihiatrije 

11.40 
Obvladovanje tveganj in promocija duševnega zdravja delavcev, 
izkušnje iz prakse 

asist. Davor Denkovski, dr. med., spec. 
MDPŠ 

12.00 
Sodelovanje med  delodajalcem in zdravnikom medicine dela na 
področju duševnega zdravja zaposlenih 

mag. Katarina Drev, univ. dipl. psih. 

12.20 Razprava   

12.50 Okrogla miza drugega dne  

13.20 Zaključek VII. Sušnikovih dnevov 
asist. Davor Denkovski, dr. med., spec. 
MDPŠ 

 



NAMESTITEV ZA UDELEŽENCE 

Cena na osebo / na noč Thermana Park Laško**** superior 

Nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi 143,00 EUR – 20% = 114,40 EUR 

Nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi 113,00 EUR – 20% = 90,40 EUR 

Predčasen prihod ali pozen odhod iz sobe 30,00 EUR 
 
Doplačila:  

• prijavnina 1 EUR / cena na bivanje / na osebo 

• turistična taksa se zaračunava po odloku Občine Laško 

• soba komfort, soba z balkonom, suita lux, ...  

Cena vključuje: nočitev, samopostrežni zajtrk, neomejen vstop v bazene, dnevno vstop v fitnes center, pitje 

termalne vode, kopalni plašč in kopalna brisača v sobi, dostop do brezžičnega interneta v objektu, program 

animacije, sprostitve in rekreacije. Možnost koriščenja bazenskih kapacitet tudi na dan odhoda po 11.00 uri. Soba 

je na dan prihoda na voljo po 14. uri, na dan odhoda pa do 11.00 ure. Proti doplačilu je možen predčasen vstop 

ali pozen odhod iz sobe v primeru, da je le-ta prosta.  

Rezervacije: 03 4232 100 ali info@thermana.si  ; Udeleženci ob rezervaciji navedejo datum in naziv dogodka 

SUŠNIKOVI DNEVI in pridobijo ustrezen popust. 

Odpoved rezervacije namestitve je potrebno urediti pred dogodkom. Gostje lahko brezplačno parkirajo na 

velikih parkiriščih ob obeh hotelih ali v garažni hiši, ki je plačljiva in se nahaja v sklopu hotela Thermana Park 

Laško. 

NAMESTITEV ZA SPREMLJEVALCEV IN UDELEŽENCE V PRIMERU PODALJŠANJA 

Udeleženci lahko svoje bivanje podaljšajo in povabijo na oddih svoje spremljevalce ali otroke.  

CENA: 59,00 EUR / osebo / dan v hotelu Thermana Park Laško****, Superior 

CENA: 49,00 EUR / osebo / dan v hotelu Zdravilišče Laško*** 

Program je namenjen spremljevalcem in udeležencem dogodkov, ki podaljšajo bivanje. 

 

Cena vključuje: polpenzion, neomejen vstop v bazene hotela Thermana Park Laško in Zdravilišče Laško, dnevno 

vstop v fitnes center, pitje termalne vode, kopalni plašč in kopalna brisača v sobi, dostop do brezplačnega 

brezžičnega interneta v objektu, program animacije, sprostitve in rekreacije. Možnost koriščenja bazenskih 

kapacitet tudi na dan odhoda po 11.00 uri. Soba je na dan prihoda na razpolago po 14. uri, na dan odhoda do 11. 

ure. V primeru, da je na dan prihoda soba prosta, nudimo možnost vstopa v sobo pred 14. uro.  

Na program veljajo redni otroški popusti: 

• do 5 let GRATIS (spijo s starši) 

• od 5 do 9,99 let starosti: - 50 % na dodatnem ležišču, - 40 % na svojem ležišču  

• od 10 do 13,99 let starosti: - 30 % na dodatnem ležišču, 20 % na svojem ležišču  

 


