“Psihologija komuniciranja in medosebnih
odnosov- mehke veščine” pri oskrbi bolnikov
Strokovno izobraževanje: 15.-16. marec 2019, Hotel Kompas, Bled
SLOVENSKO OSTEOLOŠKO DRUŠTVO

Program je vpisan v register izobraževanj pri ZZNS in je ovrednoten z licenčnimi točkami
(program 15.-16. 03. 2019 je ovrednoten z 25 licenčnimi točkami za pasivne udeležence pri ZZNS: št. vpisa (0663/2018); št.sklepa:0000).

V petek 15. in soboto 16. marca 2019, organiziramo dvodnevno strokovno izobraževanje,

”Psihologija

komuniciranja in medosebnih odnosov-mehke veščine ”. Različne kronične nenalezljive bolezni imajo
skupne dejavnike tveganja, tako se pogosto zgodi, da se pri istem človeku razvije več kroničnih bolezni.
Pri zdravljenju kroničnih nenalezljivih bolezni je potreben celosten pristop, ki povezuje telesne, duševne in
socialne razsežnosti. Z omenjenim izobraževanjem želimo ozavestiti pomen mehkih veščin, kot so:
komunikacija, motivacija, timsko delo, soočanje s stresom, vseživljenjsko učenje in upravljanje z
informacijami, upravljanje s časom, prilagodljivost ter vodenje pri oskrbi bolnikov.
Z učinkovito uporabo mehkih veščin povečamo zaupanje bolnikov do zdravstvenih delavcev, vzdušje v
kolektivu iz zadovoljstvo zaposlenih.

Strokovne voditeljice:

Mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped.
Mateja Tomažin Šporar, viš.med.ses.
Katarina Vovk, dipl.m.s.

UDELEŽENCI:
Strokovno izobraževanje je namenjeno medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom, zdravnikom,
specializantom, farmacevtom in vsem, ki se ukvarjajo z oskrbo bolnikov s kroničnimi nenalezljivimi in
drugimi obolenji na primarni, sekundarni in terciarni ravni (oskrba bolnikov v zdravstvenih domovih, v
ambulantah družinske medicine, bolnišničnem zdravljenju, domovih za ostarele ali pa izvajajo oskrbo
bolnikov na domu (patronažna služba). Prav tako je izobraževanje primerno za zaposlene v izobraževalnih
ustanovah (fakultetah za zdravstveno nego in drugih…) zdraviliščih, hotelih, fitnes centrih itn…
KOTIZACIJA:
Kotizacija znaša 250 EUR + DDV – Za strokovno izobraževanje
medosebnih odnosov” - 2019.
Prijavnico v nadaljevanju z vsemi točnimi podatki lahko
diabetesprehrana@gmail.com ali po navadni pošti na naslov:

”Psihologija
pošljete

po

komuniciranja in
elektronski

pošti:

SLOVENSKO OSTEOLOŠKO DRUŠTVO
Rotarjeva ul. 1., 1133 Ljubljana-Brod
Po končanem izobraževanju vam bomo poslali račun.
Kontaktna oseba za dodatne informacije dosegljiva na telefonu 031-662-737.
S seboj prinesite člansko izkaznico. Program bo potekal na Bledu v hotelu Kompas.
Rezervacija: Prenočišča smo rezervirali v hotelu Kompas na Bledu, sami pa potrdite rezervacijo pod šifro:
„Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov“ – 2019, na tel: 04-6205118 do 20. februarja 2019.
Po tem datumo obstaja možnost rezervacije prenošišča v drugih bližnjih hotelih.
Cena za sobo: 85,00 EUR v 1/1 sobi na osebo ter 94,00 EUR v 1/2 sobi za dve osebi.
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Prijavljam se na strokovno izobraževanje z učnimi delavnicami

” Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosovmehke veščine” - 2019
dvodnevno strokovno izobraževanje

15. - 16. marec 2019, Hotel Kompas - Bled
UDELEŽENEC / UDELEŽENKA
Ime in priimek……......................................................................…Izobrazba........…..…..........…………
Naslov in občina stalnega bivališča………………..…............................................................................…
Zaposlena- ustanova:…………………………………………………………………………………………
Delo, ki ga opravljam:………………………………………………………………………………………..
Email:………………………………………………….Telefon št: …………………………………………
Izjava – Davčni zavezanec-obkroži:
DA
/
NE
Davčna številka:………………………………………………………………………………………………
Številka članske izkaznice……………………………Številka licence…..………….…………………..…
Za izobraževanje sem izvedela (obkroži): A: na spletni strani Zbornice; B: po pošti; C: na spletni
strani ENDODIAB
Datum.............................................................Podpis...........................................……………………….…

Izpolniti le v primeru, ko udeleženec ni tudi plačnik (plačnik je podjetje ali zavod)

PLAČNIK UDELEŽBE/KOTIZACIJE
Naziv podjetja: …………………….……………………..…………………………...................................
Točen naslov sedeža podjetja:…….……………………….………………………………………………...
Email:………………………………………………….Telefon št: …………………………………………
Kontaktna oseba:………………………………………..…………………………..…………………….....
Izjava – Davčni zavezanec – obkroži:
DA
/
NE
Davčna številka:………………………………………………………………………………………………
Matična številka:…………………………………………...………………………………………………...
Žiro račun št:…………………………………………………..……………………………………………..

Podpis odgovorne osebe ………………………………..Žig ustanove……………………………………..

