
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
Begunje na Gorenjskem 55
4275 Begunje na Gorenjskem
tel.: 04 533 52 13
e-naslov: tajnistvo@pb-begunje.si

vabi na
strokovno srečanje zdravnikov

SVOJCI BOLNIKOV 
Z DUŠEVNIMI 
MOTNJAMI

Izpolnjeno prijavnico pošljite 
 na naslov: 

Prim. Andrej Žmitek, dr. med.
Psihiatrična bolnišnica Begunje
Begunje na Gorenjskem 55
4275 Begunje na Gorenjskem

 ali na elektronski naslov: 
andrej.zmitek@pb-begunje.si 
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PSIHIATRIČNA 
BOLNIŠNICA BEGUNJE

v petek, 20. novembra 2015,
v prostorih Psihiatrične bolnišnice 
Begunje.

Več informacij o projektu ANIMA SANA dobite na 
spletni strani www.animasana.si.

Več informacij o Psihiatrični bolnišnici Begunje 
dobite na spletni strani www.pb-begunje.si.

Rok za prijavo je 12. november 2015.

Zaradi omejenih prostorskih možnostih je 
število udeležencev omejeno. Upoštevali 
bomo vrstni red prijav.



petek, 20.11.2015 
9.00 Registracija udeležencev

10.00 Uvodni nagovor

10.10 Glasbeni uvod

10.30 P. Lapajne, D. Perne, A. Žmitek: Manj ustrezna 
komunikacija s svojcem (igra vlog)

10.50 M. Rus Makovec: Svojci bolnikov z 
anksioznimi, stresnimi in somatoformnimi 
motnjami

11.35 L. Horvat Jezeršek: Svojci odvisnih od alkohola

12.20   Odmor

12.35 O. Grad Tekavčič: Svojci po samomoru 
družinskega člana

13.20 M. Muršec: Svojci bolnikov z demenco

14.05 D. Lunder: Svojci bolnikov z razpoloženjskimi 
motnjami

14.50   Odmor - kosilo

15.40 A. Žmitek: Svojci bolnikov s shizofrenijo

16.25 P. Lapajne, D. Perne, A. Žmitek: Bolj ustrezna 
komunikacija s svojcem (igra vlog)

16.55 Vsi predavatelji: Diskusijske skupine, prvi 
termin

17.35 Vsi predavatelji: Diskusijske skupine, drugi 
termin

18.15 Vsi predavatelji: Diskusijske skupine, tretji 
termin

18.45 Zaključek srečanja s pogostitvijo

Spoštovani!

V Psihiatrični bolnišnici Begunje organiziramo stro kovno 
srečanje zdravstvenih delavcev, namenjeno predvsem 
družinskim in splošnim zdravnikom ter psihiatrom, z 
naslovom Svojci bolnikov z duševnimi motnjami. Rdeča 
nit srečanja so svojci bol ni kov z različnimi duševnimi 
motnjami (anksiozne mot nje, odvisnost od alkohola, 
demenca, motnje razpo  loženja in shizofrenija), 
obravnavali pa bomo tudi stiske svojcev po samomoru 
družinskega člana.
Zakaj se nam zdi potrebno posebej obravnavati vpra-
šanje svojcev, če pa je naše primarno delo zdravljenje 
bolnika? Razloga sta dva. V primeru števi lnih duševnih 
motenj, predvsem kroničnih in tistih, ki se ponavljajo, 
svojci lahko v veliki meri delujejo v smeri ugodnejšega 
poteka bolezni in so tako tesni sodelavci poklicnih 
terapevtov. Hkrati pa duševna motnja posameznika 
po membno ovira delovanje celotne družine, zato tudi 
svojci potrebujejo ustrezno pomoč. Zaradi obeh razlo gov 
je delo s svojci prav zaprav dobra naložba v ugod nejši 
potek bolezni.
Srečanje bo potekalo v petek, 20. novembra 2015 v 
prostorih Psihiatrične bolnišnice Begunje. Zastavljeno bo 
– po Begunjski tradiciji – praktično. Poleg predavanj so 
v programu tudi igre vlog in diskusijske skupine. Izdali 
bomo zbornik srečanja.
Usposabljanje je organizirano v okviru projekta Anima 
Sana, ki je sofinanciran iz Programa Norveškega 
finančnega mehanizma 2009-2014, zato kotizacije ni.
Vloga Zdravniški zbornici za priznanje kreditnih točk je 
v postopku.

Prosimo vas, da izpolnite prijavnico popolno in s 
tiskanimi črkami, da bi pri registraciji izgubili čim 
manj časa.

Ime, priimek in stroka: 

E – naslov (za potrditev prijave):

Naslov bivališča: 

Ustanova:

Telefon: 

Datum:

Podpis: 

Dobrodošli v Begunjah na Gorenjskem!

prim. Andrej Žmitek, dr. med., spec. psih
Strokovni vodja srečanja

Damijan Perne, dr. med., spec. psih.
Direktor Psihiatrične bolnišnice Begunje

Program srečanja: Prijavnica:
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