Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih
Tehnikov v psihiatriji
In
Koordinacija centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

SVETOVALNE IN MOTIVACIJSKE TEHNIKE ZA DELO S PACIENTI II.
Za vse, ki jih zanima učinkovito svetovalno delo s pacienti ter motivacija pri doseganju
njihovih ciljev

ČETRTEK 23.1.2014 in PETEK 24.1.2014
Strunjan
PROGRAM SEMINARJA
Četrtek, 23.1.2014
10. 00 – 10. 45
10. 45 – 11. 00

Registracija udeležencev
Otvoritev srečanja in pozdrav udeležencev

11. 00 – 11. 20

Potrebe po superviziji v zdravstveni negi
Danilo Švarcl, dipl. zn.

11. 30 – 12. 15

Vloga timskega dela in motivacijski pristopi pri obravnavi zaprtih
oseb, ki zlorabljajo PAS
mag. Andrej Kastelic, dr. med., spec. psih.

12. 15 – 13. 00

Odmor

13. 15 – 14. 15

Motivacijski intervju – predavanje I. del
doc. dr. Maja Rus-Makovec, dr. med., spec. psih.

14. 15 – 14. 30

Odmor

14. 30 – 15. 15

Motivacijski intervju – predavanje II. del
doc. dr. Maja Rus-Makovec, dr. med., spec. psih.

15. 15 – 15. 30

Odmor

15. 30 – 16. 30

Klinični primeri za delo s pacienti
Petra Kodrič, dipl. m. s., Metka Debevec Švigelj, dipl. m. s., mag. Branko
Bregar, dipl. zn.

Petek, 24.1.2014
08. 30 – 09. 00

Registracija udeležencev

09. 00 – 09. 45

Delo s pacientom z osebnostno motnjo
Matjaž Mohar, dipl. zn.

09. 45 – 10. 30

Terapevtski ukrepi pri odklonilnem vedenju pacienta - Kako zmanjšati
stopnjo agresivnosti

Alojzija Robar, dipl. m. s., spec. psih. zn.
10.30 – 10. 45

Odmor

10. 45 – 11. 45

Dejavniki v komunikacijskem polju, povezani s kakovostjo
medsebojnega sporazumevanja
doc. dr. Polona Selič, univ. dipl. psih.

11. 45 – 12. 00

Odmor

12. 00 – 13. 00

Dejavniki v komunikacijskem polju, povezani s kakovostjo
medsebojnega sporazumevanja
doc. dr. Polona Selič, univ. dipl. psih.
Zaključek in podelitev potrdil

Programsko organizacijski odbor: Metka Debevec-Švigelj, Branko Bregar, Petra Kodrič, Barbara
Možgan, Aljoša Lapanja.
Kotizacija z DDV za dva dni je 240 EUR. Udeleženci se lahko glede na interesno področje prijavijo tudi
samo za prvi ali drugi dan. V tem primeru znaša kotizacija za posamezen dan 120 EUR. Članom Zbornice –
Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna pri plačilu kotizacije 50 % popust. Kotizacijo
nakažite na TR NLB, poslovalnica Tavčarjeva 7, Ljubljana – ZDMSZTS, štev. 0201 5025 8761 480 in
sklicna št. 0202-23012014, s pripisom »za sekcijo MS in ZT v psihiatriji«. Udeležba na seminarju se šteje
za strokovno izpopolnjevanje. V kotizacijo so všteti stroški organizacije seminarja in gradivo.
Seminar bo pri Zbornici – Zvezi in Zdravniški zbornici v postopku vrednotenja za pridobitev licenčnih točk
ter vpisa v register strokovnih izobraževanj.
Člani Zbornice – Zveze se prijavijo preko spletne prijavnice, ki je dostopna na spletni strani
http://www.zbornica-zveza.si/
Ostali udeleženci, ki niso člani Zbornice – Zveze, se lahko prijavijo preko elektronske pošte
psihsekcija.prijava@gmail.com Pri tem obvezno navedite plačnika.
Vljudno vabljeni!
Za strokovni in organizacijski odbor
Metka Debevec-Švigelj
Predsednik sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji
mag. Branko Bregar, dipl. zn.

