
 

 

 

 

 

Spoštovani! 

Obveščam in vabim vas k sodelovanju in k podpori 2. strokovnega izobraževanje o psihosociološkem 

pristopu pri zdravljenju oseb s sladkorno boleznijo, s ladko  dvogovar jan je  .  .  .  , ki bo potekalo 

v soboto, 28. maja 2016. 

Izobraževanje je namenjeno diabetološkim zdravstvenim timom iz Slovenije, osrednja tema pa so tako 

imenovane ˝mehke veščine˝, ki dokazano pripomorejo k boljšemu sodelovanju bolnikov pri zdravljenju 

in k boljšim izidom zdravljenja samega.  

Pri Svetovni zdravstveni organizaciji so v začetku tega tisočletja izdali dva dokumenta:  

- Preparing a health care workforce for the 21st century s podnaslovom The challenge of chronic 

conditions  

- Adherance to longterm therapies 

Oba dokumenta naslavljata breme kroničnih bolezni in slabega sodelovanja (adherance) bolnikov pri 

zdravljenju, posledica česar so slabši izidi zdravljenja. Izpostavljeno je zdravljenje osredotočeno na bolnika. 

Zdravstveni sistemi in zdravstveni delavci pa da niso ustrezno podkovani v mehkih veščinah, ki jih zahteva 

sodoben način zdravljenja. Hkrati so prav omenjene ˝mehke veščine˝ del ključnih kompetenc sodobnega 

zdravstvenega delavca, saj lahko le z njimi dosežemo boljšo sodelovanje bolnikov in izboljšamo izide 

zdravljenja. 

Model sodobnega zdravljenja torej vključuje tako tehnologijo zdravljenja kot vidike informiranja, 

partnerstva in vedenjske komponente.  

Opisano še posebej velja za diabetes. To je prepoznano tudi v slovenskem nacionalnem programu za 

obvladovanje sladkorne bolezni, ki se ponaša s sloganom ˝sladkorno bolezen obvladajmo skupaj˝. 

s ladko  dvo govar ja n je  .  .  .  bo tudi tokrat vodil priznani psiholog Steffen Tange, ki kot 

svetovalec sodeluje s STENO Diabetes Centrom iz Københavna. 

Vabljeni torej, da skupaj naredimo enega od korakov na poti k obvladovanju sladkorne bolezni k 

doseganju učinkovitejšega zdravljenja in najpomembneje, bolnikom do boljših izidov zdravljenja. 

Da je s ladko  dvo govar jan je  .  .  .  korak v pravo smer potrjuje uspešno izveden prvi dogodek in 

ocena sodelujočih, saj so prav vsi sodelujoči ocenili, da je bila vsebina pomembna in kar 9 od 10 

udeležencev je ocenilo, da bodo pridobljeno znanje lahko uporabili pri svojih bolnikih v vsakdanji praksi. 

V prilogi smo pripravili možne oblike sodelovanja. Kotizacije za udeležence ne bo. 

V upanju na vašo podporo vas lepo pozdravljam. 

 

S spoštovanjem, 

Katarina Vukelič, dr. med., spec. int., diabetolog 

  



 

 

 

 

 

Preliminarni program s ladko  dvo govar ja n je  .  .  .  

Ljubljana 

28.05.2016 Teme 

8.45-9.00 Registracija udeležencev 

9.00-9.45 Pozdrav in uvod 
- Uvod 
- Izzivi v komunikaciji s pacienti 

9.45-10.30 
 

Uvod v dobro komunikacijo pri zdravljenju sladkorne bolezni 
- Psihosocialni vidiki osebe s sladkorno boleznijo 

- Ravnotežje med strukturo komunikacije in izgradnjo medosebnih 
odnosov 

10.30-10.45 Odmor 

10.45-11.30 Praktične vaje za ponazoritev osnov dobre komunikacije 
- Enosmerno ali dvosmerno komuniciranje? 

- Praktično usposabljanje v skupinah 

11:30-13.00 
 

Orodja za dialog med posvetovanji in učnimi srečanji 
- Orodja za dobro komunikacijo s pacienti 
- Praktično usposabljanje v skupinah 

13.00-14.15 Kosilo 

14.15-15.45 
 

Orodja za motivacijo pacientov 
- Kako dosegati ravnovesje med podporo in zahtevami do pacienta 
- Praktično usposabljanje motivacijskega pogovora s pacientom 

15.45-16.00 Odmor 

16.00-17.00 Zaključek in individualni načrt  
- Individualna refleksija o lastnih področjih, kjer so možne izboljšave 
- Ovrednotenje izobraževanja 

17.00-17.15 Prevzem potrdila o udeležbi 

 

Predavanja  Praktično delo na primerih Odmori 

2 h 30 min (150 min) 4 h 15 min (255 min) 2 h 15 min (135 min) 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Sponzorski paketi sodelovanja na izobraževalnem dnevu s ladko dvogovarjanje .  .  .  

 

 

  
veliki 
sponzor 

 
srednji 
sponzor 

 
mali 
sponzor 

 
sponzor-  
donator 

Razstavni prostor (2m2)  x  x  x  x 

Logotip podjetja in povezava na e-materialih  x  x  x  x 

Logotip podjetja na tiskovinah   x  x  x  x 

Oglas v skripti  2 str.  1 str.  1 str.   

Banner na internetni strani dogodka  x  x  x   

Brendiran sprejem ali kosilo  x       

Kratka predstavitev na dogodku  20'  15'     

Podstran na internetni strani dogodka  x       

Dodatno ključno sporočilo na materialih  x       

Vključitev primerov s sponzorjevim produktom  x       

Promocija v okviru ˝follow up˝ komunikacije  x       

Vrednost sponzorskega paketa (EUR)  9.000  7.000  5.000  3.000 

 

 

* ekskluzivno sponzorstvo ni možno. K sodelovanju vabimo več podjetij s področja farmacije in medicinskih 

pripomočkov: MSD, Servier, Eli Lilly, Boehringer Ingelheim, AstraZeneca… 

Vsaka oblika sodelovanja bo pred dogodkom natančneje opredeljena in določena s pogodbo.  

Sredstva se v skladu s sklenjeno pogodbo in pred dogodkom nakažejo na transakcijski računi Društva 

EDMED: SI56 6100 0001 2103 813 pri Delavski hranilnici. 

 


