
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

napoveduje dvodnevno delavnico z naslovom: 
 

Kognitivno-vedenjska terapija 
posttravmatske stresne motnje 

  
 

ki jo bo vodila 

mag. Helen Macdonald 
(Velika Britanija) 

 

29. in 30. maj 2015 
 

Ljubljana 
 

 
 

Psihologinja mag. Helen Macdonald je akreditirana kognitivno-vedenjska 
psihoterapevtka, učiteljica in supervizorka z več kot 20-letnimi izkušnjemi izvajanja 
terapije, poučevanja in supervizije. Je zdravstvena psihologinja in akreditirana EMDR 
konzultantka. S strani Univerze v Sheffieldu je leta 2011 prejela nagrado zaslužnega 
člana za odličnost pri poučevanju, ob tem je tudi zaslužna članica Britanskega 
psihološkega združenja. Na področju mentalnega zdravja deluje od leta 1983, zadnjih 25 
let izvaja kognitivno-vedenjsko terapijo, katere učiteljica in supervizorka je na Univerzi 
v Sheffieldu. Klinično prakso izvaja v zasebni ordinaciji, kjer je njeno delo specializirano 
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na področju kronične bolečine pri odraslih, kroničnih telesnih bolezni in travmatskih 
motenj. 
 
V Veliki Britaniji in po svetu predava na različnih nivojih izobraževanja, od uvodnih 
delavnic do doktorskega študija. Je soavtorica knjige za samopomoč »Overcoming 
Chronic Pain: A Self-Help Guide Using Cognitive Behavioral Techniques«. 
Njeno delo poleg kliničnega, supervizorskega in poučevalnega dela vključuje 
odgovornost za nacionalne standarde usposabljanja iz vedenjskih in kognitivnih 
terapij v okviru BABCP. Je tudi častna sekretarka Evropske zveze za vedenjske in 
kognitivne terapije (EABCT). 
 
Posttravmatska stresna motnja (PTSM) se pojavi kot posledica izjemno hudega 
stresnega dogodka – travme in nastane kot zakasnel ali podaljšan odziv na izjemno hude 
stresne oz. travmatske dogodke, kot so na primer nesreče, fizično ali spolno nasilje, 
naravne katastrofe, smrt bližnje osebe, napad, vojne travme. Prizadene lahko ljudi vseh 
starosti. Pri približno polovici posameznikov simptomi akutne stresne reakcije na 
travmatski dogodek izzvenijo v nekaj mesecih, raziskave pa kažejo, da 25-30% ljudi po 
travmatskem dogodku razvije PTSM (NICE, 2005). 
 
Simptomatika PTSM (podoživljanje travmatskega dogodka, izogibalna vedenja, 
hipervzburjenost, otopelost…) posamezniku v njegovem vsakdanjem življenju povzroča 
intenzivno duševno stisko in ima lahko dolgoročne posledice na vseh področjih 
posameznikovega delovanja. Pri delu z ljudmi, ki po travmatskih dogodkih razvijejo 
PTSM, je kognitivno-vedenjska terapija lahko v veliko pomoč. Strokovna združenja 
(npr. NICE in NIMH) v svojih smernicah na travmo usmerjeno kognitivno-
vedenjsko terapijo priporočajo kot terapijo izbora, tako pri otrocih in mladostnikih 
kot pri odraslih.  
 
Prvi dan delavnice bo namenjen spoznavanju zgodovine pristopov k zdravljenju PTSM, 
pregledu baze dokazov za uporabo KVT pristopa, ocenjevanja motnje in indikacij za 
terapijo ter spoznavanju osnovnih intervencij pri delu s posamezniki, ki trpijo zaradi 
PTSM. Drugi dan bo predavateljica obravnavala specifične kognitivno-vedenjske 
intervencije.  
 
Metode dela vključujejo prezentacije, izkustvene vaje, diskusije v malih skupinah, 
demonstracije in igre vlog.  
 



 

 

PROGRAM DELAVNICE 

Petek, 29.5.2015 

08.00 Registracija udeležencev 

09.00 – 10.30 · Predstavitve 
· Povzetek trenutnega znanja in izkušenj s PTSM 
· Ozadje, zgodovinski pogled in definicije 
· Statistični podatki o PTSM 

10.30 – 11.00 Odmor za kavo 

11.00 – 12.30 · Teoretična izhodišča 

12.30 – 13.30 Odmor za kosilo 

13.30 – 15.00 · Ocenjevanje PTSM – kaj moramo vedeti? 
· Indikacije za terapijo, diferencialna diagnostična ocena in ocena 

tveganja 
· Praktične vaje, delo v manjših skupinah, igre vlog 

15.00 – 15.15 Odmor za kavo 

15.15 – 16.30 · Ocenjevanje in formulacija 
· Delo s klienti na razumevanju travmatske izkušnje 
· Praktične vaje, delo v manjših skupinah, igre vlog  
· Povratna informacija o prvem dnevu, vprašanja in diskusija 

Sobota, 30.5.2015 

09.00 – 10.30 · Povzetek prvega dne, vprašanja, cilji za drugi dan 
· Možnosti za terapevtsko delo z PTSM – VKT pristopi in drugi pristopi, ki 

temeljijo na dokazih 
· Praktične vaje, delo v manjših skupinah, igre vlog 

10.30 – 11.00 Odmor za kavo 

11.00 – 12.30 · VKT intervencije za PTSM 1 – uporaba ocene in formulacije za 
načrtovanje terapije 

· Praktične vaje, delo v manjših skupinah, igre vlog 

12.30 – 13.30 Odmor za kosilo 

13.30 – 15.00 · VKT intervencije za PTSM 2 – terapevtske tehnike 
· Praktične vaje, delo v manjših skupinah, igre vlog  

15.00 – 15.15 Odmor za kavo 

15.15 – 16.30 · VKT intervencije za PTSM 3 – terapevtske tehnike 
· Praktične vaje, delo v manjših skupinah, igre vlog  
· Povratna informacije, diskusija in evalvacija dvodnevne delavnice 

 
 

 
Delavnica bo potekala v Ljubljani, natančno lokacijo izvedbe bomo 

objavili naknadno.



 

 

Kotizacija znaša 100 EUR* (DDV je vključen). 
*Za člane Društva za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije s poravnano članarino za 
leto 2015 velja 10% popust pri kotizaciji. Kotizacija zajema gradiva, potrdilo o udeležbi 
ter kavo in sok med odmori. 

 
Kotizacijo poravnate na podlagi izdanega računa, ki ga boste prejeli po 

delavnici. Prosimo, da pred prejetjem računa ne nakazujete plačila. 
 

 

 

Prijave 
Na delavnico se prijavite s prijavnico, ki jo najdete v nadaljevanju tega dokumenta.  

Prav tako jo lahko najdete na spletni strani Društva za vedenjsko in kognitivno terapijo 
Slovenije: www.drustvo-vkt.org  

 
Izpolnjeno in skenirano prijavnico pošljite na e-naslov: info@drustvo-vkt.org   

najkasneje do 15. maja 2015. 
 
 

 
Informacije:  
 

info@drustvo-vkt.org 
 
 

Prosimo, da na prijavnico vpišete popolne in točne podatke! 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.drustvo-vkt.org/
mailto:info@drustvo-vkt.org


 

 

PRIJAVNICA 
na dvodnevno delavnico 

»Kognitivno-vedenjska terapija 
posttravmatske stresne motnje« 

mag. Helen Macdonald, Ljubljana, 29. in 30. maj 2015 

 

Ime in priimek:___________________________________________   Izobrazba:___________________________ 

Delovno mesto:______________________________ Zaposlen/a v: _____________________________________ 

Naslov, kamor želite dobivati pošto:____________________________________________________________ 

E-naslov, kamor želite dobivati obvestila: _____________________________________________________ 

Telefon: ______________________ 

PODATKI  O PLAČNIKU (obkrožite):  samoplačnik/ica plačnik je ustanova 

Vaš podpis, če ste samoplačnik/ica:_________________________________ 

 

Podatki o plačniku (če je plačnik ustanova):    Zavezanec za DDV (obkrožite)     DA   NE 

DDV/ID številka: ___________________ 

Točen naziv in naslov ustanove: 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Izjava (pravne osebe):  

Našo/ega delavca/ko _____________________________ prijavljamo na dvodnevno 
delavnico »»Kognitivno-vedenjska terapija posttravmatske stresne motnje«.  
Kotizacijo v znesku 100 EUR (z vključenim DDV) bomo poravnali v plačilnem roku  
na podlagi računa, ki bo izstavljen po potrditvi prijave. 
 

Odgovorna oseba: ____________________________________Podpis in žig:  

IZJAVA  
S to izjavo se podpisani-a udeleženec-ka delavnice zavezujem, da bom (v primeru 
neporavnanega zneska za storitve DVKT s strani drugega plačnika) svoje obveznosti 
poravnal-a v dogovorjenem plačilnem roku na podlagi računa, ki bo izstavljen.  
 
Datum in podpis: ______________       ____________________________________________ 


