Седми Форум Института за ментално здравље
Првих 55 година
Одабране теме из дечије психијатрије
12. април 2018.

Ментално здравље деце и младих –
место сусрета и сарадње с образовним системом

08.00 -09.00

Регистрација

09.00-09.20

Уводне речи – Улога психијатра у образовном систему -може ли сарадња бити боља
– Милица Пејовић Милованчевић

09.20-09.40

Јединица за инклузију: шта се очекује од служби за ментално здравље деце и младих
– Гордана Цветковић Јединица за инклузију, Министарство просвете

09.40-10.00

Приказ рада специјалне школе и сарадња са ИМЗ-ом – Зоран Алексић (директор
школе “Др Драган Херцог“)

10.00-10.15

Психолошка зрелост за полазак у школу – Јелена Радосављев Кирћански

10.15-10.30

Деца са поремећајима из спектра аутизма – полазак у школу (криза и изазов) – Ненад
Рудић

10.30-11.00

Одлагање поласка у школу - за и против – Сви учесници

11.00-11.15

Пауза за кафу

11.15-11.30

Деца са тешкоћама учења у болничким условима и сарадња са школама – Милена
Рајковић

11.30-11.45

Зашто дете не иде у школу – приказ Карни модела – Наташа Љубомировић, Оливера
Алексић Хил

11.45-12.00

Психодинамика инхибиције у учењу – Данило Пешић

12.00-12.15

Вршњачко насиље – Оливера Алексић Хил, Марко Калањ

12.15-12.45

Дисксусија – сви учесници

12.45-13.00

Пауза за кафу

13.00-13.15

Опсесивно-компулзивни поремећај код адолесцената у светлу породичне, школске и
социјалне средине – приказ случаја – Дејан Тодоровић

13.15-13.30

Значај асертивне комуникације у школском и социјалном функционисању
адолесцената – Жељка Кошутић

13.30-13.45

Академске тешкоће и потребе деце смештене у хранитељским породицама – Оливер
Видојевић

13.45-14.00

Деца, социјална заштита, образовање – Емина Гарибовић

14.00-14.15

Улога медицинске сестре у Клиници за децу и омладину Института за ментално
здравље – Марина Лучић и сарадници

14.15-14.30

Ручно израђене играчке – посредник у комуникацији и образовању – Милена Каровић
Бањац, Даница Јанковић, Јулијана Васић

14.30-14.45

Завршна разматарања и евалуација семинара

Сателитски симпозијуми / Satellite symposia
15.00-15.45

Goodwill Pharma – Нови антидепресиви – светлост у тунелу депресије? –
Др Горан Гајић
Вечни сјај беспрекорног ума – Доц. др Маја Ивковић

15.45-16.30

Bonifar – Антидепресиви – дозирање, ефикасност и комплијантност – Др
Чедо Д. Миљевић, др сци мед, кл. асистент

16.30-17.15

Pfizer – Све нијансе страха – лечење анксиозних поремећаја усмерено на
особу – Др Сања Николић, мр сци мед; Доц. др Оливера Вуковић

19.00

Свечано отварање (Скупштина Града Београда) – Opening Ceremony (City
Council)
Коктел – Cocktail

