Kar 4.4oo možganskih kapi
letno – boljše ukrepanje
zahteva novo znanje

KOMUNIKACIJA Z
UPORABNIKOM PO
MOŽGANSKI KAPI
HOTEL PLAZA, Ljubljana
petek 25. november 2016 ob 9.oo
Kako delamo z ljudmi po možganski kapi?

O SEMINARJU
Zaradi možganskožilnih bolezni trpi danes v svetu petnajst milijonov ljudi, od teh v Evropi
(EU) štirje milijoni. Vsako leto na novo zboli milijon dvesto tisoč ljudi. V svetovnem merilu
jih pet milijonov postane dolgotrajno telesno prizadetih, enako število pa jih vsako leto umre.
V Sloveniji se zaradi možganske kapi zdravi okoli 4.400 prebivalcev letno. Bolezen je tretji
najpogostejši vzrok smrti med ženskami zaradi zahtevnih pridruženih težav pa bolniki
pogosto preidejo v domove za starejše ljudi po celi Sloveniji.
Danes je tradicionalno prepričanje, da je velik obseg možganske kapi posledica staranja
prebivalstva in da se konča z neizogibno smrtjo ali hudo invalidnostjo - zastarelo. Bolezen
je mogoče preprečiti, zdraviti in ozdraviti z učinkovito primarno in sekundarno preventivo,
ter pravočasnim zdravljenjem. Zaradi majhnega števila vaskularnih nevrologov v neurbanih
predelih Slovenije, neustrezne organizacije bolnišničnih oddelkov, finančnih dejavnikov in
prepoznega sprejema v bolnišnico se lahko zagotovi zdravljenje s trombolizo le trem
odstotkom bolnikov, posledice te bolezni, ki jih spremljamo v domovih za stare pa je
potrebno zagotoviti vsem, sočasno pa je potrebno kvalitetno delo tudi s svojci in
usposabljanje celotnega negovalnega in oskrbovalnega osebja.
Pri obravnavi in zdravljenju bolnikov z možgansko kapjo smo v zadnjih letih priča
bliskovitemu napredku in menjavi paradigem o bolezni, ki je še nedavno veljala za nujno
posledico staranja. Začetni, nihilistični pristop obravnave teh bolnikov je zamenjalo
diametralno nasprotno mišljenje: »Možgansko kap je mogoče preprečiti, zdraviti in tudi
ozdraviti.« Še vedno pa velja, da je prizadevanja treba usmeriti v intenzivno preventivo in
obvladovanje dejavnikov tveganja za možgansko kapjo.
Na seminarju bomo z dvema znanima specialistoma pregledali sodobne možnosti načina
zdravljenja, prepoznave motenj v komunikaciji in načinu komunikacije, ki bi jo morali poznati
vsi zaposleni v domu za stare, ki se srečujejo z uporabniki, ter hkrati dajati navodila vsem
svojcem.
Stik z obolelim, ki je praktično interventno prepeljan v dom za stare, je pogosto
težaven, sorodniki se ne zavedajo težav, hkrati pa tudi sorodniki potrebujejo osnovne
napotke za komunikacijo, saj telesne in posebne govorne znake ne razumejo v celoti.
Primeren stik s svojci in bolniki v težavah dviguje kvaliteto dela, hkrati pa tudi ugled doma
in zaposlenih ter pomembno referenčno znanje.
Tovrstna znanja bi potrebovalo celotno negovalno osebje, strokovni delavci in prostovoljci,
ki delajo s tovrstnimi problemi. Ker so ti problemi stalni, menimo da gre za zelo primerno
znanje za vse zaposlene, podana pa bodo tudi navodila za svojce.
Za več udeležencev seminarja iz istega delovnega okolja ponujamo popuste, lahko pa
pripravimo tudi posebne seminarje za celoten kolektiv vašega doma za stare.

Plenarni in strokovni del:
Plenarno predavanje:

Dr. Vid Vanja Vodušek, univ. dipl. psih.,
Psihiatrična klinika – Enota za gerontopsihiatrijo, sodelavec Medicinske fakultete
pri predmetu Sporazumevanje ter pri predmetu Duševno zdravje

Plenarno predavanje:

mag. Nada Žemva,
specialistka klinične logopedije, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike
Slovenije – Soča, z več kot 30 letnimi izkušnjami z delom na področju
možganske kapi
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Dr. Vid Vanja Vodušek
Možganska kap
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Spoznavne funkcije zaradi kapi in drugih
možganskih okvar
- podobnosti in razlike Kratek odmor
Motnje pri sporazumevanju

Kratek odmor
Mag. Nada Žemva
Kako se spremeni govor po možganski kapi
Možnosti rehabilitacije govora
Kaj lahko naredimo za lažje in učinkovitejše
sporazumevanje
Zaključek seminarja z razpravo

ROK IN NAČIN PRIJAVE

Prijavnico pošljite najkasneje srede, 23. novembra 2016.
Pošljete jo lahko na info@socialne-vede.si,
po telefaksu št. 05/971 19 31
najlažje pa se prijavite preko spletne strani www.socialne-vede.si.
V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite vsaj dan pred
seminarjem.

KOTIZACIJA IN PLAČILO

Cena enodnevnega seminarja znaša 90 €. Brezposelne osebe in študenti imajo 50% popust, kar je daleč najcenejši
seminar na temu področju.
Račun boste prejeli najkasneje v 15 dneh po izvedbi seminarja na naslov, ki ga boste navedli na prijavnici. Cena
kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja v čudoviti predavalnici, gradivo, potrdilo o udeležbi ter
osvežitev.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa
S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Združenje akademija za socialne vede moje osebne podatke uporablja v skladu in
na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05), to je za namene
neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih
opravlja ZASV z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik
lahko pisno ali v e-obliki kadarkoli zahteva, da ZASV trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega
trženja.

