
PREVENCIJA PRIMJENE 
NEDOBROVOLJNIH I PRISILNIH 

MJERA U LIJEČENJU OSOBA S 
DUŠEVNIM SMETNJAMA

Povodom obilježavanja Dana prava osoba s duševnim smetnjama 
u Republici Hrvatskoj

Srijeda, 9. lipnja 2021. / 10 sati / mrežni seminar

ORGANIZATORI:

Klinika za psihijatriju Vrapče

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Hrvatsko društvo za kliničku psihijatriju Hrvatskog liječničkog zbora
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Program

Poštovane i cijenjene kolegice i kolege,

izuzetna nam je čast i zadovoljstvo pozvati Vas na obilježavanje Dana prava osoba 
s duševnim smetnjama koje će se održati digitalnim putem u srijedu 9. lipnja 2021. 
godine s početkom u 10 sati. Ovogodišnjim obilježavanjem Dana prava osoba s 
duševnim smetnjama, u krugu izrazito cijenjenih sudionika, nastojati ćemo skrenuti 
nužno potrebnu pozornost na prevenciju primjene nedobrovoljnih i prisilnih mjera u 
liječenju osoba s duševnim smetnjama. 

Kao što je poznato, Hrvatski je sabor na prijedlog Klinike za psihijatriju Vrapče, Hrvatskog 
psihijatrijskog društva, Hrvatskog društva za forenzičku psihijatriju Hrvatskog liječničkog 
zbora i Hrvatskog društva za psihijatriju i pravo, na svojoj sjednici održanoj 1. lipnja 
2012. godine donio odluku da se 6. lipnja u Republici Hrvatskoj obilježava kao Dan prava 
osoba s duševnim smetnjama. S ponosom napominjemo kako je dugogodišnji ravnatelj 
Klinike za psihijatriju Vrapče, profesor Vlado Jukić bio idejni začetnik ove inicijative. Taj 
je dan Hrvatski sabor utemeljio kao Dan prava osoba s duševnim smetnjama budući 
je 6. lipnja 1880. godine, naredbom Kraljevske zemaljske vlade, proglašen Statut 
kraljevskog Zemaljskog zavoda za umobolne u Stenjevcu, kako se tada zvala Klinika za 
psihijatriju Vrapče. Cilj je bio osvještavanje činjenice kako su prava osoba s duševnim 
smetnjama nerijetko ugrožena te ih je neophodno poticati i zagovarati.

Nadamo se kako ćete nam se priključiti u obilježavanju ovogodišnjeg Dana prava osoba 
s duševnim smetnjama te kako ćete svojim prisustvom doprinijeti prepoznavanju 
važnosti psihičkog zdravlja te važnosti unaprjeđenja kvalitete i sigurnosti zdravstvene 
skrbi za psihičko zdravlje. Ovogodišnji skup organiziran je u suradnji s Hrvatskim 
zavodom za javno zdravstvo te Hrvatskim liječničkim zborom, a u sklopu velikog 
međunarodnog projekta Svjetske zdravstvene organizacije s ciljem promocije pružanja 
skrbi za duševno zdravlje prema načelima oporavka i poštivanja ljudskih prava. 

Svojim sudjelovanjem doprinijet ćete povećanju svijesti o potrebi unaprjeđenja prava 
osoba s duševnim smetnjama. 

Radujemo se skorašnjem druženju kao i svim budućim oblicima suradnje.

Ravnateljica Klinike za psihijatriju Vrapče:
doc. prim. dr. sc. Petrana Brečić, dr. med.

10,00 – 10,20     Pozdravna riječ
doc. prim. dr. sc. Petrana Brečić, dr. med., ravnateljica Klinike za psihijatriju Vrapče
prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., ministar zdravstva 

Moderator:          doc. dr. sc. Domagoj Vidović, dr. med.
zamjenik ravnateljice Klinike za psihijatriju Vrapče

10,20 – 10,30     prof. dr. sc. Sunčana Roksandić Vidlička
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Pravno uporište za prevenciju primjene nedobrovoljnih i prisilnih mjera u liječenju 
osoba s duševnim smetnjama

10,30 – 10,40     prof. dr. sc. Jasnica Garašić
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Iskustva Povjerenstva za zaštitu osoba s duševnim smetnjama u primjeni Zakona 
o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

10,40 - 10,50     doc. dr. sc. Nadica Buzina, dr. med.
pročelnica Zavoda za forenzičku psihijatriju „Dr. Vlado Jukić“ Klinike za psihijatriju Vrapče
Forenzičko-psihijatrijski aspekti primjene nedobrovoljnih i prisilnih mjera u 
liječenju osoba s duševnim smetnjama

10,50 – 11,00      mr. sc. Tena Šimonović Einwalter 
pučka pravobraniteljica
Iskustva pučke pravobraniteljice u prevenciji nedobrovoljnih i prisilnih mjera u 
liječenju osoba s duševnim smetnjama

11,00 – 11,10        Anka Slonjšak, dipl. oec.
pravobraniteljica za osobe s invaliditetom 
Preporuke UN Odbora za prava osoba s invaliditetom – gdje smo sad?

11,10 – 11,20        Vlatka Ročić Petak
predsjednica Hrvatskog saveza udruga za mentalno zdravlje
Iskustva psihijatrijskih hospitalizacija iz perspektive osoba u potrebi

11,20 – 11,30       prim. dr. sc. Iva Pejnović Franelić, dr. med.
voditeljica Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Republici Hrvatskoj
Obraćanje voditeljice Ureda

11,30 – 11,40       prof. dr. sc. Slađana Štrkalj Ivezić, dr. med.
voditeljica Referentnog centra Ministarstva zdravstva za metode psihosocijalne 
rehabilitacije Klinike za psihijatriju Vrapče
WHO program u prevenciji nedobrovoljnih hospitalizacija i prevenciji mjera prisile 
i najava edukacije

11,40 – 11,50       doc. dr. sc. Tomislav Benjak, dr. med.
pomoćnik ravnatelja za kvalitetu HZJZ 
WHO Project Quality Rights i njegova provedba u Hrvatskoj

11,50 – 12,00      Rasprava i zaključak


