Zbornica Zveza
SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH
TEHNIKOV V PSIHIATRIJI
IN
KOORDINACIJA CENTROV ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH DROG

VABILO
Vljudno vas vabimo na strokovno srečanje »SVETOVALNE IN MOTIVACIJSKE
TEHNIKE ZA DELO S PACIENTI II«, ki bo 23. in 24.1.2014 v Strunjanu.
Strokovno srečanje se navezuje na preteklo strokovno srečanje iz leta 2012,
vendar z novimi vsebinami ter istimi predavatelji. Za tiste, ki se boste
strokovnega izobraževanja udeležili prvič, to ne pomeni, da ne boste uspeli slediti
ampak bodo vsebine koristen doprinos k vašemu znanju in veščinam pri
vsakodnevnem delu s pacienti na vseh nivojih.
Osrednja nit naših izobraževanj je motivacija pacientov pri spreminjanju
njihovega vedenja. Danes je v pri obravnavi vseh pacientov, zlasti pa tistih, ki
imajo kronično bolezen, motivacija za spremembo vedenja in njihovega
življenjskega stila osrednjega pomena, saj smo vse bolj obremenjeni s kroničnimi
boleznimi in je kakovost življenja posameznika, prav tako pa potek same bolezni,
odvisen od pripravljenosti spremeniti se in zavzeti varnejše vzorce vedenja na
vseh področjih. Nekoga motivirati ali spodbuditi pa ni samo odvisno od našega
strokovnega znanja ampak tudi od našega znanja na področju komunikacije.
Strokovnjaki pravijo, da nemotiviran pacient ni sam po sebi, ampak je doseganje
motivacije pacienta odvisna od našega strokovnega dela.
Zato vabimo vse tiste, ki delujejo področjih, kjer jim bodo vsebine koristile
pri njihovem delu, da se udeležijo strokovnega izobraževanja.
Strokovno srečanje bo organizirano v dveh dneh, vendar je prijava možna
tudi za posamezen dan, saj vsebine niso povezane. Zato vas prosimo, da nam
čim prej posredujete vaš interes za strokovno srečanje, ker se mora
organizacijski odbor še dogovoriti glede namestitve, cene, ki pa je tudi odvisna
od števila prijavljenih.
Program strokovnega srečanja boste prejeli z vabilom ali pa je dosegljiv na
spletni strani sekcije http://www.sekcijapsih-zn.si/. V kolikor ga želite prejeti

po elektronski pošti, se prosim obrnite na kontaktne osebe, ki so navedene
spodaj.
Za licenčne točke bomo že v mesecu decembru poslali vlogi na Zbornico
zdravstvene in babiške nege ter Zdravniško zbornico. V dopoldanskem času bo po
dogovoru za tiste, ki ste zaposleni na področju odvisnosti, potekala Koordinacija
centrov.
Predvideni stroški:
Kotizacija en dan 120 EUR, za dva dni 240 EUR. Člani Zbornice Zveze imajo 50%
popust pri plačilu kotizacije.
Ostala navodila o namestitvi bodo že kmalu dosegljiva na spletni strani naše
sekcije http://www.sekcijapsih-zn.si/.
Za vse udeležence je med predavanji organizirana kava in prigrizki.
Vsem hvala za prijavo in lep pozdrav.
S spoštovanjem,
Branko Bregar
Informacije
Petra Kodrič 041 363 933
kodric.petra@gmail.com

Metka Švigelj 041 499 620
metka.debevecsvigelj@gmail.com

