
 

 

 

 

 

Spoštovani! 

Obveščam in vabim vas k sodelovanju in k podpori nadaljevalnega strokovnega izobraževanja o psiho-

sociološkem pristopu k zdravljenju oseb s sladkorno boleznijo s ladko dvo govar jan je  .  .  .  , ki 

bo potekalo v petek, 13. januarja 2017, popoldan. 

Tudi tokrat je izobraževanje namenjeno diabetološkim zdravstvenim timom iz Slovenije, osrednja tema 

pa ostajajo tako imenovane ˝mehke veščine˝, ki dokazano pripomorejo k boljšemu sodelovanju bolnikov 

pri zdravljenju in k boljšim izidom zdravljenja samega.  

Osnovno strokovno izobraževanje s ladko dvo govar jan je  .  .  .  smo doslej izvedli dvakrat. Oba 

uspešna dogodka sta potrdila, da je takšno izobraževanje koristno in zaželeno. Prav vsi sodelujoči so 

namreč ocenili, da je bila vsebina pomembna in kar 9 od 10 udeležencev je ocenilo, da bodo pridobljeno 

znanje lahko uporabili pri svojih bolnikih v vsakdanji praksi. Izrazili so tudi željo po nadaljevanju programa. 

 

Zato smo se odločili, da pripravimo nadaljevalno s ladko  dvo govar ja n je  .  .  .      

 

V poldnevnem nadaljevalnem programu bomo utrdili in nadgradili vsebine s področja poznavanja in 

uporabe ˝mehkih veščin˝ pri obravnavi kroničnega bolnika, kjer je zdravljenje osredotočeno nanj, 

zdravstveni delavec pa lahko z veščo uporabo omenjenih kompetenc pomembno pripomore k ustvarjanju 

partnerskega odnosa z bolnikom, k boljšemu sodelovanju bolnikov in izboljšanim izidom zdravljenja. 

 

Z razvijanjem veščin, ki doprinesejo k izboljšanemu partnerskemu odnosu z bolnikom, nadaljujemo tudi 

prizadevanja v skladu s sloganom nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni - ˝sladkorno 

bolezen obvladajmo skupaj˝. 

 

s ladko  dvo govar ja n je  .  .  .  bo tudi tokrat vodil priznani psiholog Steffen Tange, ki kot 

svetovalec sodeluje s STENO Diabetes Centrom iz Københavna. 

 

Vabljeni torej, da skupaj naredimo naslednji korak na poti k obvladovanju sladkorne bolezni, k doseganju 

učinkovitejšega zdravljenja in, najpomembneje, k bolnikom in k boljšim izidom zdravljenja. 

V prilogi smo pripravili možne oblike sodelovanja. Kotizacije za udeležence ne bo. 

 

V upanju na vašo podporo vas lepo pozdravljam. 

 

S spoštovanjem, 

Katarina Vukelič, dr. med., spec. int., diabetolog 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Sponzorski paketi sodelovanja na izobraževalnem dnevu s ladko dvogovarjanje .  .  .  

 

 

  
veliki 
sponzor 

 
srednji 
sponzor 

 
mali 
sponzor 

Razstavni prostor (2m2)  x  x  x 

Logotip podjetja in povezava na e-materialih  x  x  x 

Logotip podjetja na tiskovinah   x  x  x 

Oglas v skripti  2 str.  1 str.  1 str. 

Banner na internetni strani dogodka  x  x  x 

Brendiran sprejem ali odmor ali zaključek  x     

Kratka predstavitev na dogodku  15'  10'   

Dodatno ključno sporočilo na materialih  x     

Vključitev primerov s sponzorjevim produktom  x     

Promocija v okviru ˝follow up˝ komunikacije  x     

Vrednost sponzorskega paketa (EUR)  6.000  4.500  3.000 

 

 

* ekskluzivno sponzorstvo ni možno. K sodelovanju vabimo več podjetij s področja farmacije in medicinskih 

pripomočkov: MSD, Servier, Eli Lilly, Boehringer Ingelheim, AstraZeneca… 

Vsaka oblika sodelovanja bo pred dogodkom natančneje opredeljena in določena s pogodbo.  

Sredstva se v skladu s sklenjeno pogodbo in pred dogodkom nakažejo na transakcijski računi Društva 

EDMED: SI56 6100 0001 2103 813 pri Delavski hranilnici. 

 


