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

SEKCIJA MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV V PSIHIATRIJI 
 

SVETOVALNE IN MOTIVACIJSKE TEHNIKE ZA DELO S PACIENTI  IV. 
Strokovno izobraževanje 

 
Za vse, ki jih zanima učinkovito svetovalno delo s pacienti ter motivacija pri doseganju 

njihovih ciljev 
 

ČETRTEK 10.3.2016 in PETEK 11.3.2016 
 

Rogaška Slatina 
Hotel Sava Rogaška 

 
PROGRAM STROKOVNEGA SREČANJA 
 
Četrtek, 10.03.2016  
 
Tema: Svetovalno in motivacijsko delo s pacientom 
 
09.00-09.45  Registracija udeležencev  
10.00-10.15  Otvoritev srečanja in pozdrav udeležencem 
10.15-10.30 Satelitsko predavanje I. 
 
I. sklop        moderator: Barbara Možgan 
 
10.45-11.30  Motivacijski intervju 1. del 
 45 min  Darja Boben Bardutzky, dr. med., spec. psih. 
11.45-12.30 Motivacijski intervju 2. del   
45 min  Darja Boben Bardutzky, dr. med., spec. psih. 
 
12.30-14.30 Kosilo 
 
II. sklop        moderator: Barbara Možgan 
 
 
14.30-15.00   Vodila za strokovnjake v zdravstvu, ki so vključeni v svetovalno in zdravstveno vzgojno 

delo s pacientom 
30 min   Matjaž Mohar, dipl. zn. 
15.05-15.35 Kakovosten medosebni odnos med strokovnim delavcem in pacientom – ključ za 

spremembe 
30 min  mag. Branko Bregar, dipl. zn. 
 
Delavnice       moderator: Darko Loncnar 
 
15.45-16.30 Skupina 1: Spretnosti strokovnjaka za motivacijo pacienta, ki se še ni odločil za 

spremembo 
 Skupina 2: Spretnosti strokovnjaka za delo s pacientom za vzdrževanje spremembe 
 Skupina 3: Tehnike sproščanja, ki jih lahko uporabimo pri delu s pacientom 
 
16.45-17.30 Skupina 4: Spretnosti strokovnjaka za motivacijo pacienta, ki se še ni odločil za 

spremembo 
 Skupina 5: Spretnosti strokovnjaka za delo s pacientom za vzdrževanje spremembe 
 Skupina 6: Tehnike sproščanja, ki jih lahko uporabimo pri delu s pacientom 
 
Petek, 11.3.2016 
 
Tema: Delo na sebi kot zaščita pred izgorelostjo 



 
08.15-09.00 Registracija udeležencev 
 
I. sklop        moderator: Petra Kodrič 
 
09.15-10.15  Obvladajmo stres 1. del 
60 min   Dragica Resman, dr. med., spec. psih 
10.30-11.30 Obvladajmo stres 2. del 
60 min   Dragica Resman, dr. med., spec. psih 

 
12.00-13.15 Kosilo 
 
13.30-14.15 Občutek/ocena osebne moči 1. del  
45 min   izr. prof. dr. Polona Selič, univ. dipl. psih. 
14.30-15.15 Osebna moč, spoprijemanje s stresom, preprečevanje izgorelosti in možnosti osebne 

izpolnitve  2. del  
45 min  izr. prof. dr. Polona Selič, univ. dipl. psih. 
 
 
Programsko organizacijski odbor: Petra Kodrič, mag. Branko Bregar, Darko Loncnar, Aljoša 
Lapanja in Barbara Možgan 
 
 
Vljudno vabljeni! 
 
Za strokovni in organizacijski odbor 
Petra Kodrič, dipl. m. s. 
 
Predsednik sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji 
mag. Branko Bregar, dipl. zn. 
 
 
Kotizacija z DDV za dva dni je 320,00 €. Udeleženci se lahko prijavijo tudi samo za prvi ali 
drugi dan, glede na interesno področje. V tem primeru znaša kotizacija 180,00 € za 
posamezen dan.  
Članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust 
pri plačilu kotizacije.  
 
Kotizacijo nakažite na TR NLB, poslovalnica Tavčarjeva 7, Ljubljana – ZDMSZTS, štev. 
0201 5025 8761 480 in sklicna št. 0202-10032016, s pripisom »za sekcijo MS in ZT v 
psihiatriji«. Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje.  
 
V dvodnevno kotizacijo so všteti stroški kosila, večerje in organizacije seminarja in 
gradivo.  
V enodnevno kotizacijo so všteti stroški kosila, organizacije seminarja in gradivo. 
 
 
 
 
 
 
Stroški prenočišča niso všteti v kotizacijo. V kolikor se sklicujete na naše izobraževanje, 
stroški prenočišča znašajo: 
 
 
 

Grand Hotel SAVA**** superior  Hotel ZAGREB**** 

Enoposteljna soba SUP 57 EUR/ oseba 
Dvoposteljna soba SUP 55 EUR/ oseba 

Enoposteljna soba 52 EUR/ oseba 
Dvoposteljna soba 48 EUR/ oseba 

 
 



Seminar je pri Zbornici zdravstvene in babiške nege in Zvezi strokovnih društev medicinskih 
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in Zdravniške zbornice v postopku 
vrednotenja za pridobitev licenčnih točk ter vpisa strokovnega izobraževanja v register 
strokovnih izobraževanj Zbornice Zveze.  
 
PRIJAVE: Na strokovno izobraževanje se prijavite z elektronsko prijavnico na spletni strani 
Zbornice - Zveze. V primeru, da se ne morete prijaviti, prosim pokličite v pisarno Zbornice - 
Zveze tel.: 01 544 54 80 in z veseljem vam bomo pomagali. 
V kolikor imate z elektronsko prijavo probleme, se lahko prijavite tudi preko elektronske pošte 
prijava.psihsekcija@gmail.com (pri tem obvezno navedite ime in priimek, svoj naslov, izobrazbo, 
delovno organizacijo, kjer ste zaposleni TER PLAČNIKA strokovnega izobraževanja)! 
Zaradi prostorskih omejitev je število prijav omejeno na 80 udeležencev! 
Dodatne informacije preko prijava.psihsekcija@gmail.com ali na številko 041 363 933 (ga. Petra 
Kodrič). 
 
Vljudno vabljeni! 
 
Za strokovni in organizacijski odbor 
Petra Kodrič, dipl. m. s. 
 
Predsednik sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji 
mag. Branko Bregar, dipl. zn. 
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