Okrugli stol-Debljina

Utorak, 09 Ožujak 2010 00:00

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Hrvatsko društvo za debljinu pri HLZ, Gradski ured za
zdravstvo i branitelje i Koalicija udruga u zdravstvu organizira Okrugli stol na temu Debljina ozbiljan društveni problem na Tribini Grada Zagreba, Kaptol 27 u utorak,
16. ožujka 2010
. u 12h.

Uvodničar: prof. dr. sc. Mirko Koršić, frcp., predsjednik Hrvatskog društva za debljinu HLZ-a
Izlagači:
1.
Maja Baretić, dr.med., endokrinolog, KBC Zagreb, Zavod za endokrinologiju i bolesti
metabolizma - "Segmenti društva koji sudjeluju u suzbijanju širenja debljine";
2.
dr.sc. Jozo Jelčić, dr.med, endokrinolog KBC Zagreb, Zavod za endokrinologiju i
bolesti metabolizma - "Liječenje debljine u Hrvatskoj" ;
3.
Rosana Svetić, dipl. ms., pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Specijalne klinike za
diabetes, endokrinologiju i metaboličke bolesti ''Vuk Vrhovac'' - "Rezultati istraživanja o
faktorima metaboličkog sindroma u srednjoškolskoj populaciji";
4.
Ljiljana Vučemilović, VMS, zdravstvena voditeljica vrtića - "Primjena novih
prehrambenih smjernica u praksi";
5.
prim.dr.sc. Marina Kuzman, dr.med., spec. školske medicine, Hrvatski zavod za javno
zdravstvo - "Kako se u školama primjenjuju prehrambene promjene";
6.
Ljiljana Lulić-Karapetrić, dr.med., spec. obitelj.medicine, udruga Promjena - "Kako se
djeluje na edukaciju debljinom ugrožene populacije";
7.
prim.dr.sc. Spomenka Tomek-Roksandić, dr.med., voditeljica centra za gerontologiju
voditeljica Centra za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo "Dr Andrija Štampar" - "Primjena
fizičke aktivnosti i prehrambenih promjena kod starije populacije";
8.
dr.sc. Mario Kasović, prof. kineziologije, Kineziološki fakultet u Zagrebu "Kako se
fizičke aktivnosti provode u praksi";
9.
Ružica Vazdar, dipl. ing. tehnologije, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH - "Kako
se ispravnim deklaracijama educiraju potrošači o zdravstveno ispravnoj hrani";
10.
mr.sc. Krunoslav Capak, dr.med., spec. epidemiologije i zdravstvene ekologije,
Hrvatski zavod za javno zdravstvo - "Odobravanja preparata (dodataka prehrani) za redukciju
težine – što su kriteriji i pravila";
Očekujemo aktivnu diskusiju na pitanje ''Kakav pomak je društvo napravilo u edukaciji o debljini
i kako se provodi u praksi?''

Sudjelovanje na okruglom stolu bit će bodovano od Hrvatske liječničke komore i Hrvatske
komore medicinskih sestara: aktivno sudjelovanje bodovat će se sa 6, a pasivno sudjelovanje
bodovat će se sa 4 boda.
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