
 

  

 Moderatorka: Katarina Vovk, dipl. m. s. 

08.00 - 08.50 Upravljanje sprememb ali obvladovanje kaosa 
Evolutivni koncept obvladovanja sprememb  

Dejan Gruban 

08.50 - 09.50 Učinkovito vodenje, sinergija sodelavcev  

Miran Morano, univ. dipl. andragog 

09.50 - 10.50 Neverbalna komunikacija in vpliv na osebnostni 
razvoj  

Edvard Kadič 

10.50 ODMOR 

 3 UČNE DELAVNICE (izmenjaje 60 minut)  

11.30 - 12.30 Tehnike učinkovitega vodenja, sinergija sodelavcev 

Miran Morano, univ. dipl. andragog  

12.30 - 13.30  Odnos - kako ga vzpostaviti in ohranjati med 
pacientom in svetovalcem ter med sodelavci 
(govorica telesa v procesu dela, med sodelavci, v 
procesu oskrbe pacientov, itn.) 

Edvard Kadič  

13.30 - 14.30 Kako do organizirane kulture odličnosti in kakovosti v 
teh negotovih razmerah?  
Poti do vrhunskih storitev 

Dejan Gruban 

14.40 ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA, 
Podelitev potrdil 

 

07.45 - 08.45 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV 
Ogled razstavnih izdelkov 

 Moderatorka: mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped.. 

09.00 Komunikacija in družba tveganja 
mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped. 

09.30 - 10.30 Izgorelost 
Aljoša Bagola 

10.30 - 11.10 Stres in zdravje  
prof. dr. Matej Tušak, univ. dipl. psih.  

11.10 ODMOR 

11.50 - 12.40 Odnosi kot vir zdravja ali bolezni 
dr. Alenka Rebula Tuta, univ. dipl. fil. 

12.40 - 13.30 Čuječnost – njena uporabnost in mehanizmi delovanja   
Špela Korinšek Kaurin, univ. dipl. ekon. in coach 

13.30 - 13.45 Satelit 

13.45 KOSILO 

 3 UČNE DELAVNICE (izmenjaje 60 minut)  

15.00 - 16.00  Tehnike samozavedanja  
(poslušam in slišim) 
mag. Tadeja Trojar Jan, univ. dipl. psih.  

16.00 - 17.00 Kreativno sodelovanje 
Janja Rebolj, prof. zg. in soc. 

17.00 - 18.00 Učinkovito spoprijemanje s stresom 
(strategije spoprijemanja s stresom v življenju) 
prof. dr. Matej Tušak, univ. dipl. psih.  

18.00 - 18.15 Satelit 

19.30 VEČERJA 

PROGRAM  
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Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov  
pri oskrbi pacientov in v vsakdanjem življenju 

Strokovno izobraževanje bo v živo  | 23.-24. september 2022, Hotel Paka, Velenje 
 

Društvo EDMED  |  www.drustvoEDMED.si 
Program je ovrednoten z 18 licenčnimi točkami pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije,  

12,5  kreditnimi  točkami (SPI) pri Zdravniški zbornici Slovenije  
in s 12,5 licenčnimi točkami pri Lekarniški zbornici Slovenije. 

Strokovno izobraževanje izvedeno v letih 2019, 2020 in 
2021 postaja tradicionalno. Veseli nas, da smo vas s 
ponujeno vsebino naslovili, da so bila strokovna 
izobraževanja kmalu zapolnjena.  
V petek 23. in soboto 24. septembra 2022, ponovno 
organiziramo dvodnevno strokovno izobraževanje 
PSIHOLOGIJA KOMUNICIRANJA IN MEDOSEBNIH 
ODNOSOV, ki bo potekalo v ŽIVO. 
 

NAMEN: 
Z omenjenim izobraževanjem želimo ozavestiti pomen 
veščin, kot so: komunikacija, motivacija, timsko delo, 

soočanje s stresom, vseživljenjsko učenje in upravljanje 
informacij, upravljanje časa, prilagodljivost ter 
učinkovito vodenje v timih in pri oskrbi pacientov. 
Prepoznavanje omenjenih veščin ter njihova uporaba 
vpletene vključi v pozitivno soodvisnost in povezanost pri 
doseganju lastnih ciljev, ciljev podjetja ali družinskih 
odnosov. Posameznik ali skupina lahko še bolj motivirano 
in uspešno izrazi še več svojih »skritih« potencialov, ki ga/
jo peljejo k uspešnemu vzpostavljanju zadovoljujočih 
medsebojnih odnosov. Z učinkovito uporabo omenjenih 
veščin povečamo zaupanje pacientov do zdravstvenih 
delavcev, vzdušje v kolektivu in zadovoljstvo zaposlenih. 



 Strokovni voditeljici:  
 mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped. 
 Katarina Vovk, dipl. m. s. 
 
UDELEŽENCI: 
Strokovno izobraževanje je namenjeno medicinskim 
sestram, diplomiranim medicinskim sestram s specialnimi 
znanji o edukaciji oseb s sladkorno boleznijo, 
zdravstvenim tehnikom, zdravnikom, specializantom, 
farmacevtom in vsem, ki se ukvarjajo z oskrbo oseb s 
kroničnimi nenalezljivimi in drugimi obolenji na primarni, 
sekundarni in terciarni ravni (oskrba oseb v zdravstvenih 
domovih, v ambulantah družinske medicine, 
bolnišničnem zdravljenju, domovih za ostarele) ali 
izvajajo oskrbo oseb na domu (patronažna služba).  
 

KOTIZACIJA: 
Kotizacija znaša 290,00 EUR + DDV in vključuje dva kosila, 
večerjo, pogostitve med odmori, delovno gradivo in tri 
obsežne samostojne dele celovitega priročnika 

SLADKORNA BOLEZEN - povezovanje medicine in 
humanističnih ved za zdravstvene delavce. 
Prijavnico v nadaljevanju z vsemi točnimi podatki lahko 
pošljete po:  
- elektronski pošti: diabetesprehrana@gmail.com ali 
- navadni pošti na naslov: Društvo EDMED, Tomažičeva 
ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica 
Po končanem izobraževanju vam bomo poslali račun. 
Za vse dodatne informacije pokličite 031 662 737.  
S seboj prinesite člansko izkaznico.  
 

Program bo potekal v Velenju v hotelu Paka. 
Rezervacija: Prenočišča smo rezervirali v hotelu Paka v 
Velenju, sami pa potrdite rezervacijo pod šifro: 
˝Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov – 
2022˝, na tel: 03 898 07 00.  
Cena za sobo: 63,00 EUR v 1/1 sobi na osebo ter      
79,20 EUR v dvoposteljni sobi za dve osebi. 
Parkirišča so zagotovljena ob hotelu in v hotelski garaži. 
Dovolilnico prejmete na recepciji hotela. 

Izpolniti le v primeru, ko udeleženec ni plačnik kot fizična oseba (plačnik je s.p., podjetje ali zavod) 
 

PLAČNIK UDELEŽBE / KOTIZACIJE 
 
Naziv podjetja / zavoda: _____________________________________________________________________________ 

Odgovorna oseba:  _________________________________________________________________________________  

Točen naslov sedeža plačnika: ________________________________________________________________________ 

Kontaktna oseba: __________________________________________________________________________________ 

E-pošta: ________________________________________ Telefon št:  _____________________________________ 

Izjava – Davčni zavezanec-obkroži:      DA   |   NE   Davčna številka: _________________________________ 

Transakcijski račun plačnika:  _________________________________________________________________________ 

 

 

Podpis odgovorne osebe:  __________________________      Žig plačnika 

P R I J AV N I C A  
Prijavljam se na dvodnevno strokovno izobraževanje z učnimi delavnicami 

»Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov - 2022« 
23. - 24. september 2022, Hotel Paka, Velenje 

 

Ime in priimek: ___________________________________ Izobrazba: ______________________________________ 

Naslov in občina stalnega bivališča: ____________________________________________________________________  

Zaposlitev - ustanova: _______________________________________________________________________________ 

Delo, ki ga opravljam: _______________________________________________________________________________ 

E-pošta: ________________________________________ Telefon št:  _____________________________________ 

Številka članske izkaznice:  _________________________ Številka licence: _________________________________ 

Za izobraževanje sem izvedel/a (obkroži):      A spletna stran Zbornice;      B spletna stran Društva EDMED;      C po pošti;               

                                                                                D drugje: _____________________________________________________ 

Izobraževanje bo potekalo v ˝ŽIVO˝, v primeru slabih epidemioloških razmer pa preko spleta kot webinar. Prosimo ob-

krožite ali se boste izobraževanja udeležili tudi v primeru, če bo potekalo preko spleta:      DA   |   NE  

 

Datum:  _______________________________________  Podpis _________________________________________ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
  


