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

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji

Program strokovnega srečanja

OBRAVNAVA MLADOSTNIKA S PSIHOZO

četrtek, 15. junij 2006, Psihiatrična bolnišnica Begunje

Seminar je namenjen informiranju in poglabljanju znanja iz vsebin timske obravnave mladostnika s psihozo.
K udeležbi so vabljeni vsi člani multidisciplinarnih timov, ki sodelujejo pri obravnavi.

PROGRAM:

8.00 - 9.00 Registracija

9.00 - 9.30 Pozdravne besede

9.30 - 10.00 Mladostnik v sodobni družbi,
Danica Šaponja, univ. dipl. soc., višja svetovalka

Predavatelji iz PB Begunje:

10.00 - 10.30 Mladostnik in shizofrenija
Melita Pretnar Silvester, dr. med., spec. psih.

10.30 - 11.00 Zdravstvena nega mladostnika s psihotično motnjo - prikaz problemov po temeljnih življenjskih aktivnostih
Nina Hrovat, dipl. m. s., Marjan Žagar, dipl. zdravstvenik

11.00 - 11.30 Odmor

11.30 - 12.15 Pot k dobremu počutju – zdrav način življenja
Jana Zupan, VMS, spec. psih. zdrav. nege., Katarina Črv, višji del. terapevt

12.15 - 12.30 Delo s svojci mladostnikov s shizofrenijo
Lepa Pibernik, dipl. m. s.

12.30 - 12.50 Aktivacija mladostnika v času zdravljenja
Jožica Korbar, dipl. delovni terapevt

12.50 - 13.10 Vključevanje mladostnika v nevladne organizacije
Miha Klinar, zdrav. tehnik, dipl. soc. del., Barbara Kunstelj, soc. delavka

13.10 - 14.00 Odmor za prigrizek

14.00 - 15.00 Delo v skupinah
moderatorji skupin so predavatelji iz PB Begunje

15.00 - 16.00 Poročanje s skupin in zaključek srečanja
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Predgovor

Vesna Čuk, Predsednica sekcije

Spoštovane kolegice in kolegi, udeleženci strokovnega srečanja in ostali, ki boste prebirali zbornik, ki je namenjen informiranju
in poglabljanju znanja iz vsebin obravnave mladostnika s psihozo v psihiatričnih bolnišnicah.
V obravnavi mladostnikov s psihozo sodelujejo multidisciplinarni timi in zato je strokovno srečanje pripravila Psihiatrična
bolnišnica Begunje, ki je na tem področju zelo uspešna in ima dobre izkušnje.
V Izvršnem odboru Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, pri organizaciji vseh strokovnih srečanj
želimo, da bi nove informacije, priložnost izmenjave izkušenj in tudi skupna druženja na strokovnih srečanjih, povečala tudi
naše zadovoljstvo pri delu. Zadovoljstvo bolnikov, uspešnost in učinkovitost ter kakovostno delo z bolniki, njihovimi svojci in
pomembnimi drugimi bomo dosegli samo z razvojem timskega dela, sodelovanjem in povezovanjem različnih strokovnjakov v
praksi. Osredotočenost na delo z bolniki je cilj delovanja strokovnjakov v kliničnem timu. Pomemben je vsak posamezen
bolnik, vsi bolniki v stiski, njihovi svojci in v oskrbo njih so usmerjene tudi vse aktivnosti in delovanje. Delo z mladimi je še
posebej ranljivo področje, saj bolezen poseže v življenje na začetku njihove ustvarjalnosti in prizadene tako posameznika,
svojce kot tudi okolje.

Želim vam uspehov in zadovoljstva pri delu z ljudmi.
Naj bo tudi današnje strokovno srečanje nov prispevek v mozaiku modrosti.

VSEBINA

4 Predgovor
Vesna Čuk, Predsednica sekcije

5 UVODNIK
Rozika Špilak

6 PREDSTAVITEV PSIHIATRIČNE BOLNIŠNICE BEGUNJE
Rozika Špilak, Ivanka Zupan

8 PREDSTAVITEV avtorjev prispevkov
11 MLADINA V SODOBNI DRUŽBI

Danica Šaponja, univ. dipl. soc.
18 MLADOSTNIK S SHIZOFRENIJO

Melita Pretnar Silvester, dr. med., specialistka psihiatrije
22 ZDRAVSTVENA NEGA MLADOSTNIKA S PSIHOTIČNO MOTNJO - PRIKAZ PROBLEMOV PO TEMELJNIH

ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTIH
Nina Hrovat, dipl. m. s., Marjan Žagar, dipl. zn.

29 POT K DOBREMU POČUTJU – ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA
Jana Zupan, viš. m. s., spec. psihiatrične zdravstvene nege

35 POT K DOBREMU POČUTJU - POMEN TELESNE AKTIVNOSTI PRI PSIHIATRIČNEM BOLNIKU
Katarina Črv, višji delovni terapevt

39 DELO S SVOJCI MLADOSTNIKOV S SHIZOFRENIJO
Lepa Pibernik, dipl. m. s., spec. psihiatrične zdravstvene nege

43 AKTIVACIJA MLADOSTNIKA S PSIHOZO V ČASU ZDRAVLJENJA
Jožica Korbar, dipl. del. terapevt

50 VKLJUČEVANJE MLADOSTNIKA S PSIHOZO V NEVLADNE ORGANIZACIJE
Miha Klinar, zdravstveni tehnik, dipl. soc. delavec, Barbara Kunstelj, socialna delavka

54 Predstavitev integriranega psihološkega terapevtskega programa za bolnike s shizofrenijo
Sana Čoderl, univ. dipl. psih.

59 Predstavitev aktivnosti Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji
Rezka Horvat, DMS, avtorica logotipa

61 Sponzorji in donatorji


