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Seminar:  Biti zdravnik in ostati zdrav ali Kako se učinkovito spopasti z izzivi 
poklica? 

 
Vsakdanji izzivi zdravniškega poklica: 
Velja, da je zdravniški poklic od nekdaj zelo cenjen. Zdravnik je deležen zaupanja tistih, ki ga 
potrebujejo in je pogosto  tudi zadnje upanje bolnih. Ni  poklica, ki se lahko ponaša s tem, pa tudi 
ne takega, ki  se ravno zaradi tega pri tistemu, ki ga opravlja, kaže kot odgovornost, ki jo je včasih 
pretežko nositi. Ni  poklica, ki se začne z zaobljubo, ki obvezuje tudi takrat, ko je zaobljube res 
težko držati.  Je eden  najbolj zahtevnih in obremenjujočih poklicev zlasti v ekonomsko težkih 
časih,  v katerih trenutno živimo. Omenimo le nekaj težav, s katerimi se dandanes spopadajo 
zdravniki pri svojemu delu : odgovornost za opravljeno delo v  kontekstu postavljenih 
normativov in razpoložljivih sredstev,  ujetost med omejenimi možnostmi zdravstvenega sistema 
in lastno poklicno in etično naravnanostjo, kriza avtoritete  in stres  v odnosu s pacienti,  
pomanjkljivost  timskega dela in napeti odnosi s sodelavci ter pritiski in kritike znotraj sistema in 
s strani javnosti. Vse to je del širšega problema,  ki ga imenujemo izgorevanja pri delu.  
Izgorevanje ne bremeni le posameznika in njegovo zdravje, pač pa tudi njegovo osebno življenje 
in se kot bumerang vrača nazaj v delovno okolje ter vpliva na kakovost odnosov in storitev. 
 
Namen:  
Izhajajoč iz naštetih izzivov,  s katerimi se zdravniki vse bolj pogosto srečujejo pri svojem poklicu, 
bomo v seminarju, ki ga ponujamo, usmerjeni na podporo razvoju osebnih  potencialov 
posameznika z namenom  preprečevanja izgorevanja pri delu,  uspešnega spopadanja z 
vsakdanjimi izzivi poklica in pritiski okolja ter preprečevanja konfliktov in dviga 
kakovosti v medsebojnih odnosih  v poklicnem kot tudi v osebnem življenju.  
Vsebinsko izobraževanje temelji na evolucijsko-sistemski teoriji, ki jo je razvil ameriški psihiater 
in psihoterapevt dr. William Glasser, ki je v literaturi znan kot teorija izbire, ki je teoretska 
podlaga psihoterapevtskemu pristopu po imenu realitetna terapija.  Izobraževanje je 
koncipirano kot izkustveno učenje, ki omogoča hitro in učinkovito spopadanje s frustracijami in 
zaradi tega  bolj učinkovito  vzpostavljanje kontrole v zahtevnih situacijah.   
 
Izvedba:  
Delo na seminarju je izkustveno. 
Naštete vsebine se ponujajo kot :  razlage, vaje,delavnice, analize, samorefleksije, 
izmenjava izkušenj in diskusije.  
Delo poteka v skupinah, podskupinah in parih. 
 
Gradivo bo zaradi narave vaj in delavnic posredovano med potekom seminarja. 
Število udeležencev v skupini : 12 - 20 
Trajanje:  7 ur 
Izvajalci: Člani Učiteljskega zbora Evropskega Inštituta za realitetno terapijo.  
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