
 

4.OBAVIJEST – PRODUŽEN ROK ZA RANU KOTIZACIJU DO 
                                            24.08.2017. 

Konferencija

SUICIDALNO I AUTO-AGRESIVNO PONAŠANJE 
U DJECE I MLADIH-ČINIMO LI DOVOLJNO?

Zagreb, Velika dvorana HLZ, 04.-05.09.2017.
Zagreb, Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, 05.09.2017.

Poštovani,
 

04. i 05. rujna 2017. u Velikoj dvorani Hrvatskog liječničkog zbora u Zagrebu, Šubićeva 9, održat će se Konferencija 
“Sudicidalno i auto-agresivno ponašanje u djece i mladih – činimo li dovoljno?” 

U okviru Konferencije održat će se dvodnevna radionica Poremećaji hranjenja – od rane detekcije do 
funkcionalnog oporavka koju će voditi Fiona McNicholas, profesorica dječje i adolescentne psihijatrije s 
University College Dublin, Irska.

O riziku za suicidalno ponašanje u mladih s poremećajima ponašanja izlaganje će održati Norbert Skokauskas, 
profesor dječje i adolescentne psihijatrije s Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norveška 
te glavni tajnik Sekcije za dječju i adolescentnu psihijatriju Svjetske psihijatrijske asocijacije.

PROGRAM
Program Konferencije pogledajte ovdje.

KOTIZACIJE
Dvodnevna kotizacija - rana za uplate do 24.08.2017.
Cijena kotizacije za sudionike za oba dana, 04. i 05. rujan 2017. iznosi 1.100,00kn. 

Dvodnevna kotizacija - kasna za uplate nakon 24.08.2017.
Cijena kotizacije za sudionike za oba dana, 04. i 05. rujan 2017. iznosi 1.300,00kn.

Jednodnevna kotizacija - rana za uplate do 24.08.2017.
Cijena kotizacije za sudionike za jedan dan, 04. ili 05. rujan 2017. iznosi 700,00kn. 

Jednodnevna kotizacija - kasna za uplate nakon 24.08.2017.
Cijena kotizacije za sudionike za jedan dan, 04. ili 05. rujan 2017. iznosi 800,00kn. 

PRIJAVE
Svoje sudjelovanje sa kontakt podacima prijavite ovdje nakon čega ćete primiti mail potvrde prijave sa detaljima 
o uplati.

Konferencija je prijavljena Hrvatskoj liječničkoj komori, Hrvatskoj psihološkoj komori, Hrvatskoj komori socijalnih 
radnika, a ostalim komorama će biti prijavljena ovisno o prijavama i interesu sudionika.

Za sve ostale informacije posjetite službenu web stranicu Konferencije www.hudedap.hr ili se obratite 
gđi Ani Mihajlović na mail adresu ana.mihajlovic@djecja-psihijatrija.hr

Veselimo se Vašem dolasku i očekujemo Vas u Zagrebu 04.-05. rujna 2017. godine.

Doc. dr. sc. Katarina Dodig Ćurković
Predsjednica Hrvatskog društva za mentalno zdravlje djece i adolescenata – HLZ-a 
i Predstojnica Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju KBC Osijek

Doc. dr. sc. Vlatka Boričević Maršanić
Predsjednica Hrvatske udruge za dojenačku, dječju i adolescentnu psihijatriju (HUDEDAP)
i ravnateljica Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež, Zagreb

Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander
Ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba

ISKORISTITE POGODNOSTI RANE KOTIZACIJE! 

Obavještavamo vas da je produžen rok za rane kotizacije:

Novi rok za rane kotizacije: četvrtak 24.08.2017.

http://www.hudedap.hr/konferencija.html#program
http://www.hudedap.hr/prijava/
http://www.hudedap.hr/
mailto:ana.mihajlovic@djecja-psihijatrija.hr
mailto:ana.mihajlovic@djecja-psihijatrija.hr?subject=Prijava%20za%20konferenciju%20%22Suicidalno%20i%20auto-agresivno%20pona%C5%A1anje%20u%20djece%20i%20mladih%22,%2004.-05.09.2017.

