
                    

 

Dobra plat slabega:  

razumeti bolezni, motnje in druge izzive človeštva kot zaščito, adaptacijo ali 

homeostazo 

 
Ljubljana, 16. september 2022 

 
Vodenje in organizacija posveta:  
Nika Bolle, univ. dipl. psih., spec. klin. psih. 
dr. Martina Bürger Lazar, univ. dipl. psih. spec. klin. psih. 
Kaja Pavlin, univ. dipl. psih. 
 

 
PROGRAM 
 
PETEK 16. september 2022 
 
8.00 - 8.30 Registracija udeležencev (v živo in preko programa Zoom) 
 
8.30 – 8.40 Nika Bolle, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.: O pacientu, ki je rekel, da je vse za nekaj 
dobro 
 
8.40 – 9.30 mag. Katja Belšak, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.: Obrambe: od vsakdanjega življenja do 
bolezni 
 
9.30 – 9.50 Kristijan Sirnik, dr. med., spec. psih., dipl. fil. in dipl. lit. komp.: Tesnoba kot temelj 
(avtentične) eksistence  
 
9.50 – 10.20 Odmor  
 
10.20 – 10.40 Katja Zupančič, univ. dipl. psih:  Depresija: prilagajanje na zahteve socialnega okolja in 
vloga imunskega sistema!) 

10.40 – 11.00 Nika Bolle, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.: ADHD skozi prizmo evolucije 

11.00 – 11.20 Kaja Pavlin, univ. dipl. psih.: Psihoza - več kot le skupek disfunkcionalnih simptomov? 
 
11.20 -11.40 Kristijan Sirnik, dr. med., spec. psih., dipl. fil. in dipl. lit. komp.: Beg v odvisnost 



 
11.40 – 12.00 Odmor  
 
12.00 - 12.20 dr. Martina Bürger Lazar, univ. dipl. psih. spec. klin. psih.: Rak kot priložnost za 
drugačno življenje – utvara ali stvarnost?  
 
12.20 - 12.40 Zala Brečko, mag. psih.: Posttravmatska stresna motnja kot šola preživetja 
 
12.40 - 13.00 Saša Jerko, univ. dipl. psih: (Ne)funkcionalnost kronične bolečine: Gre res zgolj za 
nepravilno uravnavanje zaščitnih mehanizmov akutne bolečine? 
 
13.00 – 14.00 Odmor za kosilo 
 
14.00 - 15.00 asist. dr. Sana Čoderl Dobnik, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.: Iz slabega v dobro skozi 
kontratransfer 
 
15.00 – 16.00 dr. Breda Jelen Sobočan, dr. med., spec. psih. in Metka Kališnik Šavli, dr. med., spec. 
pedopsih.: Simptom kot pogojevanje in pogajanje bližine (okrogla miza - povezuje Kaja Pavlin, univ. 
dipl. psih.) 
 

SPLOŠNE INFORMACIJE 

 
Izobraževanje je namenjeno vsem zdravstvenim delavcem in delavcem v socialnem varstvu, ki se pri 
delu srečujejo z osebami z duševnimi motnjami, telesnimi boleznimi ali sindromi. Namenjeno je 
predvsem tistim, ki se s pacienti in uporabniki srečujejo v psihoterapevtskem ali psihoedukativnem 
kontaktu. 
  
Tako bolezni, sindrome in motnje, kot tudi čustvene in vedenjske odzive nanje v naši družbi in 
zdravstveni stroki pogosto vidimo predvsem kot skupek motečih simptomov. Ker je poslanstvo 
zdravstvenih in socialnovarstvenih delavcev lajšati trpljenje, našo vlogo velikokrat razumemo 
predvsem v luči odpravljanja simptomov. Motnje, bolezni in sindromi, nedvomno nižajo kvaliteto 
življenja, vendar odprava simptomov ni nujno edini način zdravljenja, še posebej kadar ni (povsem) 
mogoča. Včasih lahko ukrepi, katerih edini cilj je izključno odprava simptomov, naredijo celo več škode 
kot koristi. 
  
Mnoge težave lahko pojasnjujemo drugače: imajo zaščitno, homeostatsko ali pa v nekaterih okoljih 
povsem adaptivno funkcijo. O tem razmišljajo številne teorije in pričajo številne zanimive znanstvene 
raziskave. To so za naše paciente in uporabnike dragocene informacije, ob katerih lahko tudi sami 
drugače in bolj sproščeno doživljajo svoje težave, za nas pa so te informacije dragocene z vidika 
usmerjanja naših intervencij. Osmišljanje tega, kar doživljamo kot slabo, ni lahka naloga in zaradi svoje 
občutljivosti ne sme biti prepuščena banalnim razlagam. 
  
Namen izobraževanja je zato širiti zavedanje in znanje o tem, kako si lahko bolezni, motnje in sindrome 
razlagamo širše in s tem poglabljamo razumevanje doživljanja naših pacientov in uporabnikov. S 
pregledom teorij in raziskav, prepletanjem znanosti in uveljavljenih psihoterapevtskih paradigem, 
bomo večali naše psihoedukativne kapacitete, z odpiranjem vprašanj in razmišljanj pa delali na naši 
psihoterapevtski širini. 
 
* Seminar je v presoji na Zdravniški zbornici Slovenije za dodelitev točk za zdravniške licence. 

 



Lokacija: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - SOČA, Linhartova 51, 

1000 Ljubljana; dvorana v IV. nadstropju stavbe Vrtnica ali preko spletne aplikacije 

Zoom.  

 

Kotizacija:  

Kotizacija (DDV je vključen): 

 v živo Na daljavo  

(preko Zooma 

– za specializante psihiatrije in člane 
   Zbornice kliničnih psihologov Slovenije 

 

80 EUR 70 EUR 

− za – za ostale udeležence 110 EUR 100 EUR 

 

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun inštituta 011006030278088 pri UJP, sklic SI001797. 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 preko Zooma 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 v živo je omejeno. Upoštevali bomo vrstni red prijav. 

Prijave in informacije: 

Prijave sprejemamo do 05. septembra 2022 izključno preko spletnega obrazca, ki se nahaja na 

povezavi https://www.uri-soca.si/sl/strokovni-dogodki/.  
 
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete ali nam pišete:  
Marko Oset, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – SOČA, Tajništvo zdravstvenih 
programov, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, tel.: 030/ 620 377,  e-mail: dogodki@ir-rs.si 
 

PRIJAVA VELJA KOT NAROČILNICA. 

Odjavite se lahko do vključno 8. septembra 2022. Kasnejših odjav ne bomo upoštevali in bomo 

zaračunali stroške seminarja v višini polne kotizacije. 
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