Organizira spletni seminar z naslovom:

»Delo fizioterapevta z osebami s kronično bolečino«
Vodji: Jana Bonča Vidmar, dipl. fiziot.
Katja Jere, dipl. fiziot.
Ljubljana, 20. maj 2022

PROGRAM
Petek, 20. 05. 2022
08.00 – 08.30

Registracija udeležencev in pozdravni nagovor

08.30 – 09.00

dr. Zala Kuret, dr. med., spec. fizikalne in rehabilitacijske medicine:
Teoretična izhodišča za delo z osebami s kronično bolečino

09.00 – 09.10

Odmor

09.10 – 09.40

Katja Jere, dipl. fiziot.: Ocenjevalno triažni pregled (OTP) in predstavitev
primera osebe s kronično bolečino

09.40 – 10.10

Lavra Debeljak, dipl. fiziot.: Edukacija oseb s kronično bolečino

10.10 – 10.20

Odmor

10.20 –11.00

Monika Purgar, dipl. fiziot.: Zavedanje telesa (čuječnost in tehnike
sproščanja)

11.00 – 11.30

Saša Bole, dipl. fiziot.: Telesna dejavnost in smernice gibanja pri osebah
s kronično bolečino

11.30 – 11.40

Odmor

11.40 – 12.10

Jana Bonča Vidmar, dipl. fiziot.: Razumevanje in obravnava oseb s
kronično bolečino na podlagi biopsihosocialnega modela (smernice za
paciente in terapevte)

12.10 – 12.20

Zaključek

Komu je seminar namenjen?
Spletni seminar je namenjen fizioterapevtom, ki se pri svojem delu srečujejo z osebami s
kronično bolečino. Kronična bolečina je pomembna svetovna zdravstvena problematika,
ki lahko pogosto oteži življenje ter vodi v strah, izogibanje in umikajoča vedenja. Fizioterapija
pomaga osebam s tovrstno problematiko razviti veščine, ki jih potrebujejo za obvladovanje
in prevzemanje nadzora nad svojim stanjem, vpliva na dejavnejše življenje in izboljšuje
kakovost življenja. Seminar zajema predstavitev strukturiranega programa dela
fizioterapevta, ki ga izvajamo v interdisciplinarnem timu za kronično nerakavo bolečino na
URI-Soča.
Spletni seminar bo vodil organizacijski odbor:
Jana Bonča Vidmar dipl. fiziot,
Katja Jere dipl. fiziot.
Spletni seminar se bo izvedel v obliki interaktivnega videoizobraževanja preko spletne
platforme ZOOM.
Kotizacija:
Kotizacija (DDV je vključen):

− za – za člane Združenja fizioterapevtov Slovenije
− za – za ostale

60 EUR
110 EUR

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun inštituta 011006030278088 pri UJP, sklic SI001793. V
osmih dneh po prejetem predplačilu kotizacije vam bomo poslali avansni račun, račun pa v
osmih dneh po zaključenem spletnem seminarju. Kotizacija vključuje udeležbo na
predavanjih, izročke v elektronski obliki ter potrdilo o udeležbi.
Za nemoteno sodelovanje je potrebno pred prvo povezavo opraviti tehnični test preko
povezave: https://zoom.us/test. ZOOM je uporabniku prijazna spletna platforma in za
udeležbo potrebujete kvalitetno internetno povezavo in računalnik.
Število udeležencev je omejeno. Upoštevali bomo vrstni red prijav.
Prijave in informacije:
Prijave sprejemamo do 12. maja 2022 izključno preko spletnega obrazca, ki se nahaja na
povezavi: https://dogodki.uri-soca.si/sl/Dogodki/.
Za dodatne informacije nas lahko pokličete ali nam pišete na:
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča
Tajništvo zdravstvenih programov
Linhartova 51, 1000 Ljubljana
tel.: 030 620 377, E-: dogodki@ir-rs.si

PRIJAVA VELJA KOT NAROČILNICA.
Odjavite se lahko do vključno 13. maja 2022. Kasnejših odjav ne bomo upoštevali in bomo
zaračunali stroške seminarja v višini polne kotizacije.

