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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
10.00-10.15
10.15-10.30
I. sklop
10.45-11.30

Registracija udeležencev
Otvoritev srečanja in pozdrav udeležencem
Satelitsko predavanje: Farmakoekonomika - ali jo res potrebujemo?
dr. Rok Hren
moderator: Barbara Možgan

45 min

Motivacijski intervju 1. del
Darja Boben Bardutzky, dr. med., spec. psih.
Motivacijski intervju 2. del
Darja Boben Bardutzky, dr. med., spec. psih.

12.30-14.30

Kosilo

45 min

11.45-12.30

II. sklop
14.30-15.00
30 min

15.05-15.35

30 min

Delavnice
15.45-16.30

moderator: Barbara Možgan
Vodila za strokovnjake v zdravstvu, ki so vključeni v svetovalno in zdravstveno
vzgojno delo s pacientom
Matjaž Mohar, dipl. zn.
Kakovosten medosebni odnos med strokovnim delavcem in pacientom – ključ za
spremembe
mag. Branko Bregar, dipl. zn.
moderator: Darko Loncnar
Skupina1: Spretnosti strokovnjaka za motivacijo pacienta, ki se še ni odločil za
spremembo
Klara Škvarč Kirn, univ. dipl. soc. del. in Barbara Marcina, dipl. m. s.
Skupina 2: Spretnosti strokovnjaka za delo s pacientom za vzdrževanje spremembe
Karmen Kajdiž, univ. dipl. psih.
Skupina 3: Tehnike sproščanja, ki jih lahko uporabimo pri delu s pacientom
Ljubica Vovk, dipl. m. s.
Skupina 4: Pot k spremembi
Matjaž Mohar, dipl. zn.

Skupina 5: Izgorevanje pri svetovalnem in motivacijskem delu s pacienti
mag. Mojca Hvala Cerkovnik, univ. dipl. soc. del. (licenciran supervizor)
16.45-17.30

Skupina 1: Spretnosti strokovnjaka za motivacijo pacienta, ki se še ni odločil za
spremembo
Klara Škvarč Kirn, univ. dipl. soc. del. in Barbara Marcina, dipl. m. s.
Skupina 2: Spretnosti strokovnjaka za delo s pacientom za vzdrževanje spremembe
Karmen Kajdiž, univ. dipl. psih.
Skupina 3: Tehnike sproščanja, ki jih lahko uporabimo pri delu s pacientom
Ljubica Vovk, dipl. m. s.
Skupina 4: Pot k spremembi
Matjaž Mohar, dipl. zn.
Skupina 5: Izgorevanje pri svetovalnem in motivacijskem delu s pacienti
mag. Mojca Hvala Cerkovnik, univ. dipl. soc. del. (licenciran supervizor)

19.00-19.30

Satelitsko predavanje: Stres in glavobol
prof. dr. Borut Štrukelj, mag. farm.

30 min

Petek, 11.3.2016
Tema: Delo na sebi kot zaščita pred izgorelostjo
08.15-09.00

Registracija udeležencev

I. sklop
09.15-10.15

moderator: Petra Kodrič

60 min

Obvladajmo stres 1. del
Dragica Resman, dr. med., spec. psih.
Obvladajmo stres 2. del
Dragica Resman, dr. med., spec. psih.

12.00-13.15

Kosilo

13.30-14.15

Občutek/ocena osebne moči 1. del
izr. prof. dr. Polona Selič, univ. dipl. psih.
Osebna moč, spoprijemanje s stresom, preprečevanje izgorelosti in možnosti osebne
izpolnitve 2. del
izr. prof. dr. Polona Selič, univ. dipl. psih.

60 min

10.30-11.30

45 min

14.30-15.15

45 min

Za pomoč pri organizaciji strokovnega srečanja se zahvaljujemo farmacevtskim podjetjem:
ALKALOID- FARM d.о.о.
JANSSEN
CARSO d.o.o
CHIESI SLOVENIJA d.o.o.
HARTMAN

MOTIVACIJSKI INTERVJU
Motivational Interviewing

Darja Boben Bardutzky, dr. med. spec. psih.
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
darja.boben@pb-vojnik.si
Ključne besede: motivacija, motivacijske teorije, motivacijski intervju.
IZVLEČEK
Do pogovora o spremembi vedenja pride vedno takrat, ko svetovalec ali klient ugotovita, da je to
klientovo početje pomembno za njegovo zdravje, življenje. Če je klient nemotiviran za spremembe ali
za upoštevanje nasvetov s strani svetovalca, hitro predvidevamo, da je nekaj narobe s klientom in da se
tukaj ne da nič narediti. Te predpostavke so običajno napačne, kajti nihče ni popolnoma nemotiviran.
William Miller in Stephen Rollnick, avtorja Motivacijskega intervjuja (MI), sta prepričana, da je
vsakdo motiviran za nekaj. Vloga svetovalca pa je, da ustvari takšen odnos, kjer klientu ne bo
potrebno biti v obrambni drži. Motivacija za spremembe je dejansko nekaj, na kar se da vplivati, in je
odvisna predvsem od odnosa. Način, kako se pogovarjamo s klienti o njihovem zdravju, lahko
bistveno vpliva na njihovo osebno motiviranost za vedenjske spremembe. Odkrili so, da nekateri
pristopi povečujejo motivacijo, drugi pa obrambne mehanizme. MI ni tehnika, s katero bi

manipulirali z ljudmi, da bi počeli nekaj, česar ne želijo. To je klinična veščina, s katero
pomagamo ljudem, da se zavejo svoje lastne motivacije za spremembe. MI vključuje več
elementov, kot so filozofija MI, načela MI, strategije MI in govor, ki napoveduje spremembe.
Filozofija MI govori o sodelovanju, izvabljanju motivacijskih izjav in o spoštovanju klientove
avtonomije. Načela MI so empatija in obravnava ambivalentnosti, temeljna strategija pa je
reflektivno poslušanje.
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VODILA ZA STROKOVNJAKE V ZDRAVSTVU, KI SO
VKLJUČENI V SVETOVALNO IN ZDRAVSTVENOVZGOJNO DELO

Guidelines for professionals in healtcare, involved in counseling and health education
work with patients
Matjaž Mohar, dipl. zn.
Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
matjaz.mohar@psih-klinika.si
Ključne besede: zdravstvena vzgoja, psihoedukacija, sprememba vedenj.
IZVLEČEK
Predavaje govori o osnovah sodobnega pristopa svetovalnega dela s pacienti. Psihoedukacija
je učinkovita metoda dela, podprta z dokazi iz nevrobiologije. Predstavljena so nekatera
izhodišča za uspešno delo v skupini, namen katerih je doseči pozitivno spremembo v načinu
razmišljanja, čustvovanja in vedenja pri pacientih, ki se za spremembo še niso odločili ali pa
se o njej še odločajo. Predstavljene metode omogočajo učinkovitejše orodje za dosego
zastavljenih ciljev.
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KAKOVOSTEN MEDOSEBNI ODNOS MED STROKOVNIM
DELAVCEM IN PACIENTOM – KLJUČ DO SPREMEMBE

Interpersonal relationship between health care worker and patient as a key to change
mag. Branko Bregar, dipl. zn.
Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
branko.bregar@psih-klinika.si
Ključne besede: medicinska sestra, zdravstvena nega, terapevtski odnos.
IZVLEČEK
Kakovosten medosebni odnos med zdravstvenim delavcem in pacientom je ključ za
spremembe. Je nekaj, kar je rezultat pravih odzivov zdravstvenega delavca na potrebe
pacienta. Zdravstveni delavec si mora ta znanja sistematično pridobiti skozi proces
izobraževanja in ni nekaj, kar je prirojeno ali prepuščeno naključju. Za zmožnost vzpostavitve
terapevtskega medosebnega odnosa med medicinsko sestro in pacientom z duševno motnjo je
ključna kombinacija pridobljenih znanj, veščin iz dela in osebne zrelosti medicinskih sester
oz. kot nekateri pravijo temu, pridobljenih življenjskih izkušenj. Z dobrim odnosom
dosežemo boljše funkcioniranje pacienta, varnejšo in kakovostnejšo zdravstveno obravnavo
pacienta na vseh področjih. Pri vzpostavitvi kakovostnega medosebnega terapevtskega odnosa
se lahko uporablja različne terapevtske tehnike. Vendar zaposleni v zdravstveni negi nehote
vključujejo tudi neterapevtske odzive pri medosebnih interakcijah s pacienti. Da do tega ne
prihaja, se je treba zavestno naučiti terapevtskih in tudi neterapevtskih komunikacijskih
tehnik. Izbira tehnike je odvisna od namena interakcije in pacientove zmožnosti besedne
komunikacije. Izbiramo tehnike, ki naredijo interakcijo lažjo ter izboljšajo komunikacijo med
medicinsko sestro in pacientom. Pomembno je zavedanje, da je odziv pacienta v terapevtskem
odnosu, rezultat naše sposobnosti komuniciranja. V predavanju bo poudarek na prikazu
odziva pacienta v terapevtskem in neterapevtskem okolju.
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OBVLADAJMO STRES
Coping with stress

Dragica Resman, dr. med., spec. psih.
Psihiatrična bolnišnica Begunje
dragica.resman@pb-begunje.si
Ključne besede:spoprijemanje s stresom, tesnobnost,duševno zdravje
IZVLEČEK
Ko govorimo o stresu, pogosto pomislimo na obremenjujoče življenjske okoliščine. V resnici
pa je stres dogajanje znotraj nas, to je naš čustveni, telesni, kognitivni in vedenjski odziv na
okoliščine, v katerih se znajdemo. Stres je povezan s fiziološkimi spremembami v telesu,
predvsem s spremenjenim delovanjem vegetativnega, imunskega in hormonskega sistema.
Ljudje se med seboj razlikujemo po prirojenih in z izkušnjami pridobljenih telesnih
značilnostih, kognitivnih sposobnostih, različnih spretnostih in osebnostnih lastnosti. Če
znamo realno oceniti svoje sposobnosti in trenutne okoliščine in je naše vedenje funkcionalno,
imamo več možnosti, da bomo imeli dobre odnose, da bomo uspeli premagati ovire ali pa se
tudi pravočasno umaknili iz dejansko za nas ogrožajoče situacije ter se tako zaščitili in
obvladovali stres. Najbolj smo zadovoljni in učinkoviti, če so zahteve, ki nam jih prinese
življenje, primerne našim sposobnostim, ko ocenjujemo, da nam bo uspelo rešiti probleme, če
se potrudimo. Prava mera fiziološkega vzburjenja nam pomaga, da smo bolj aktivni, budni,
lažje presojamo, načrtujemo in si bolje zapomnimo. Ob uspešnem reševanju problemov
pridobivamo delovne navade in novo znanje, kar nam pomaga pri reševanju nadaljnjih
problemov in nam dviga samospoštovanje. To imenujemo pozitivni stres. O negativnem
stresu pa govorimo, ko ocenjujemo, da so zahteve bistveno večje ali manjše od naših
sposobnosti. Naša ocena situacije ni vedno realna,lahko na primer precenjujemo grozečo
nevarnost ali podcenjujemo svoje sposobnosti in brez potrebe bežimo ali pa smo celo
pretirano optimistični in preveč tvegamo. Vsak od nas gotovo kdaj občuti stres. Fiziološko
vzburjenje je tako veliko, da nas ovira pri reševanju problemov. Včasih problemov ne
zmoremo rešiti sami in potrebujemo pomoč drugih. Lahko zadostuje čustvena opora ali
spodbuda ali nasvet svojcev in prijateljev, včasih potrebujemo strokovno pomoč. V prispevku
bom govorila o znakih negativnega stresa, posledicah stresa in na primerih različnih oseb, ki
so poiskale pomoč, kako je možno stres obvladati z različnimi sprostitvenimi, kognitivnimi in
vedenjskimi tehnikami. Kadar so znaki stresa izrazito moteči ali stres vodi celo v depresijo in
anksiozne motnje, je koristna tudi medikamentozna terapija. Če je stres povezan s
psihosomatskimi boleznimi, je nujno tudi sočasno zdravljenje psihosomatske bolezni.
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OSEBNA MOČ, SPOPRIJEMANJE S STRESOM, PREPREČEVANJE
IZGORELOSTI IN MOŽNOSTI OSEBNE IZPOLNITVE
Personal strength, coping with stress, burnout prevention and personal fulfillment as a
feasible outcome
izr. prof. dr. Polona Selič, univ. dipl. psih.
Medicinska fakulteta v Ljubljani
polona.selic@siol.net
Ključne besede: osebna moč, stres, spoprijemanje s stresom, izgorelost, dejavniki tveganja,
značilnosti posameznika, osebna izpolnitev.
IZVLEČEK
Lastna (osebna) moč je konstrukt, (samo)ocena osebe, da je zmožna doseči zastavljene cilje,
uresničiti načrte ter premagati morebitne ovire, ki se ne ujema nujno z dejanskimi veščinami,
spretnostmi in znanji posameznika. Na emotivni ravni je nizka ocena lastne moči povezana s
tesnobnostjo, brezupom in pesimizmom pri izvajanju nalog, kognitivne procese pa zavira in
zmanjšuje verjetnost doseganja uspeha v različnih okoliščinah. Zaradi nizke samopodobe ali
slabih izkušenj, marsikdo podcenjuje svoje zmožnosti in potenciale. Stres je doživetje
psihosocialne narave, ki ima za posledico psihično trpljenje in neprijetne, za organizem
ogrožajoče fiziološke procese, deluje pa na celotno biopsihosocialno naravo človeka. Sindrom
izgorelosti je možna posledica dolgotrajnega doživljanja stresa na delovnem mestu. S
tveganjem za izgorelost so povezane značilnosti dela in organizacije ter značilnosti
posameznika. Posledice izgorelosti so večja obolevnost, psihosomatske težave, večja
dovzetnost za bolezni srca in krvožilja, tveganje za depresijo, tesnobnost in zlorabo alkohola.
Krepitev občutka osebne moči se odraža na doživljanju blagostanja na telesni, duševni in
medosebni ravni. Za boljši samonadzor je pomembno, da se oseba najprej zave načinov
izražanja in upravljanja s čustvi ter prevladujočih strategij spoprijemanja s stresom. Nujni
pogoj za konstruktivno sodelovanje v delovnem okolju sta zaupanje in empatija kot zmožnost
zavedanja čustev, potreb in skrbi drugih, kar omogoča sprejemanje pozicije drugega in oceno
problema z njegovega zornega kota. Zadovoljstvo kot posledica doseganja ciljev je povezano
z vrednotami, konceptom socialnih vlog in problemsko usmerjenimi strategijami
spoprijemanja s stresom. Doživljanje osebne izpolnitve utrjuje pozitivni samoopis, občutke
kompetentnosti in izpolnjenosti v zvezi z delom ter povratno krepi doživljanje osebne moči.
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DELAVNICA 1

SPRETNOSTI STROKOVNJAKA ZA MOTIVACIJO
PACIENTA, KI SE ŠE NI ODLOČIL ZA SPREMEMBO
Professional skills to motivate patients resisting the change
mag. Klara Škvarč Kirn, univ. dipl. soc. del.
Barbara Marcina, dipl.m.s.
Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
klara.kirn@psih-klinika.si
Ključne besede: motivacijski intervju, motivacijske tehnike, vedenje.
Izvleček
V delavnici bodo udeleženci skušali odigrati pogovor s pacientom, ki se še ni odločil za
spremembo, in sicer po načelih motivacijskega intervjuja (MI), kot bodo svoje znanje
dopolnili na dopoldanskih predavanjih. Danes je v strokovni javnosti MI že sprejet kot
učinkovita tehnika pri delu z ljudmi in nam je kot taka lahko izjemno koristna pri
vzpodbujanju pacientov k spremembam. Kot strokovnjaki pa lahko hitro zdrsnemo v manj
učinkovite načine pri delu s pacienti (npr. delitev nasvetov, prepričevanje ipd.), zato je
potrebno več vaje s področja vodenja pogovora po principih MI. Udeleženci delavnice se
bodo imeli možnost preizkusiti pri prenosu znanja iz teorije v prakso in si nato v zaključnem
delu delavnice tudi deliti izkušnjo, ki so jo pri tem imeli. Glede na število udeležencev bomo
oblikovali ustrezno število skupin.
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DELAVNICA 2
SPRETNOSTI STROKOVNJAKA ZA DELO S PACIENTOM ZA VZDRŽEVANJE
SPREMEMBE
Professional skills for mantaining changes in working with patients
Karmen Kajdiž, univ. dipl. psih.
Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana,
karmen.kajdiz@psih-klinika.si
Ključne besede: vzdrževanje spremembe, notranji konflikt, odpori.
IZVLEČEK
Za trajne spremembe v življenju poleg želje in odločitve, posameznik potrebuje tudi ustrezno
orodje, ki mu pomaga spremembo vzdrževati. Predvsem je pomembno, da usvoji določene
veščine, se dobro informira glede svojega stanja in spremembe, ki jo želi narediti; je
pripravljen na odpovedovanje prijetnostim in premagovanje ovir. Kot strokovnjaki se moramo
zavedati, da sprememba pomeni proces, v katerem lahko prihaja do napredkov, zastojev in
tudi regresa. Naučiti se moramo prepoznavati trenutno mišljenje, čustvovanje in vedenje
pacienta. Še posebno pozornost velja usmeriti v posameznikova prepričanja glede
spremembe, ki jo želi doseči; nefunkcionalna prepričanja, ki ga ovirajo pri doseganju cilja in
ambivalentnost v želji po spremembi. Odgovornost za spremembo nikakor ne pripisujemo
zgolj sebi. Naša naloga je, da pacienta usmerjamo, širimo perspektivo, učimo veščin,
spodbujamo njegovo razmišljanje in aktivnost pri sledenju ciljem. V okviru delavnice se
bomo preko vaj utrdili v ustreznem postavljanju ciljev obravnave, identificiranju
nefunkcionalnih prepričanj, prepoznavanju odporov pri pacientu ali svetovalcu in ustreznem
reagiranju v naštetih situacijah.
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DELAVNICA 3

NEKATERE UVELJAVLJENE TEHNIKE SPROŠČANJA
Some of the established relaxation techniques
Ljubica Kovač Vouk, dipl. m. s.
Psihiatrična bolnišnica Begunje
ljubica.vouk@pb-begunje.si
Ključne besede: anksioznost, tehnike sproščanja, učenje, sprostitev.
IZVLEČEK
Na delavnicah bodo predstavljene nekatere uveljavljene tehnike sproščanja. Le-te se v praksi
izvajajo v situacijah, ko ljudje doživljajo izrazito anksioznost. Namen uporabe sproščanja je v
tem, da je nemogoče biti istočasno anksiozen in sproščen. Naše telo se odziva na anksiozne
misli in ogrožajoče situacije z napetostjo mišic, zato je pomembno, da se naučimo sproščanja
tudi iz preventive. Med učenjem sproščanja možgane programiramo za sprostitveno reakcijo,
ki jo mora oseba z anksiozno motnjo znati sprožiti zavestno. Zato je potrebna redna vadba, ki
omogoča, da naučene tehnike uzavestimo in jih v stresnih situacijah uporabimo.
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DELAVNICA 4

POT K SPREMEMBI
Path to change

Matjaž Mohar, dipl. zn
Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
matjaz.mohar@psih-klinika.si
Ključne besede: vloga terapevta, psihoedukacija, sprememba vedenja.
IZVLEČEK
V delavnici bodo udeleženci dobili praktične primere pacientov s kronično boleznijo, skozi
katere bodo skušali razumeti širši (psihološki) kontekst motnje in najti ustrezne načine za
spremembo. Razumeti bodo poskušali vlogo pacienta, vlogo strokovnjaka,odgovornosti, ki jih
slednji ima, in vlogo empatičnega odnosa. Kot strokovnjaki smo lahko hitro napačno čustveno
vpleteni v odnos s pacientom, kar vodi do slabših rezultatov obravnave. Udeleženci delavnice
bodo imeli ob koncu možnost podeliti izkušnjo, ki so jo pri tem imeli.
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