
SEZNAM PREDAVANJ PREDMETA    

ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA IN KOMUNICIRANJE 
za študijsko leto 2022/2023 

Nosilka: prof. dr. Polona Selič – Zupančič, univ. dipl. psih. 

 

 Datum Ura Naslov 

1 27. 2. 2023 

ponedeljek  

izr. prof. dr. 

Sebastjan 

Kristovič 

16.30 -20.00 

4 ure + odmor 

Osebnost v bio-psiho-socialnem modelu zdravja. 

Holistični pogled na zdravje (človek, kot telesno, duševno in duhovno 

bitje). 

Različni izvori psihosomatskih bolezni. 

Vpliv stresa, nerazrešenih konfliktov in napačnih življenjskih odločitev 

na zdravje. 

Temelji zdravstvene psihologije, njen doprinos k ohranjanju in krepitvi 

zdravja, k prevenciji in obravnavi bolezni in njenih nosilcev in k 

etiološkim vprašanjem. 

Temeljne zakonitosti psihološke dinamike. 

2 1. 3. 2023 

četrtek 

doc. dr. Sara 

Jerebic 

10.30-14.004 

4 ure + odmor 

Psihologija zdravja – klinična psihologija 
Model k bolniku usmerjene obravnave 
 
Čustva in bio-psiho-socialno blagostanje: 

Kdaj in zakaj čustvujemo? 
Strah in strahu podobna čustva 
Bojazni 
Izražanje čustev – DEMONSTRACIJA 
Jeza, sovraštvo 
Zadovoljstvo 

 

3 9. 3. 2023 

četrtek 

 doc. dr. Drago 

Jerebic 

10.30-14.00 

4 ure + odmor 

 Motivacijski vidiki osebnosti 
Vzroki obnašanja: v osebi, situaciji ali interakciji med obema? 
 

Razvoj psihičnih funkcij 

 

4 16. 3. 2023 

četrtek 

doc. dr. Maja 

Šeruga 

10.30-14.00 

4 ure + odmor 

Kronični bolniki v zdravstveni oskrbi: 
Komplianca/Adherenca. 
Bolečina kot večdimenzionalni in večvrstni pojav: bio-psiho-socialni 
model. 

Akutna in kronična bolečina. 

5 23. 3. 2023 

četrtek 

10.30-14.00 

4 ure + odmor 

Psihosocialni dejavniki telesne bolečine in intervencije pomoči. 

Antropološka naravnava k spoznavanju človeka, njegovega delovanja, 

potreb in motivacij. 

Eksistencialna kriza, kriza smisla pacienta in bivanjski vakuum – 

preventiva/kurativa. 

Noogene nevroze in iatrogene poškodbe. 



izr. prof. dr. 

Sebastjan 

Kristovič 

Osnove psihosocialnega svetovanja pacientom. 

Kakovost življenja. 

Samopodoba, samozavest in samospoštovanje. 

 

6 30. 3. 2023 

četrtek 

izr. prof. dr. 

Sebastjan 

Kristovič 

10.30-14.00 

4 ure + odmor 

Nevarnosti hiperrefleksije in hiperintencije. 

Stres in čustva, ki spremljajo paciente, duševno zdravje pacienta – 

preventiva in kurativa. 

Stres in pojav psihosomatskih bolezni. Blažilci doživljanja stresa: načini 

spoprijemanja in pomoč ter podpora v okolju. 

Potrebe pacientov, kulturni in družbeni diskurz. 

pacienta – preventiva/kurativa. 

Vrednote. 

7 6. 4. 2023 

četrtek 

Megie Krajnc, 

mag.psih. 

(prof. dr. Polona 

Selič – Zupančič, 

univ. dipl. psih.) 

10.30-12.00 

2 uri, brez odmora 

Čustva in bio-psiho-socialno blagostanje: 
Zaupanje 
Žalost in žalovanje 

 
Osebnostna zrelost in osebnostne motnje 
 

8 14.4. ob 16.00  

petek 

izr. prof. dr. 

Sebastjan 

Kristovič 

 

16.00-19.30 

4 ure + odmor 

  

Kronične telesne bolezni in njihov vpliv na duševno zdravje – 

psihološki vidiki. 

Bolnikove reakcije na sprejem v bolnišnico. Ustrezna priprava bolnika 

stresogene postopke. Podpora in pomoč v fazi čakanja na operativni 

poseg. 

Psihološke reakcije na telesne poškodbe in izgube. 

Situacije izgub – procesi žalovanja.  

 

9 21.4. ob 16.00 

petek 

izr. prof. dr. 

Sebastjan 

Kristovič 

16.00-19.30 

4 ure + odmor 

  

Temeljne zakonitosti družinske in partnerske dinamike – 

psihologija družine. 

Družina, posameznik in družba. 

Pacient – odnosno bitje. 

Definicija komunikacije, oblike verbalne in neverbalne komunikacije. 

Preventivna, diagnostična in terapevtska vloga komunikacije s 

pacientom in njegovo družino, načela uspešne komunikacije. 

Vloga sočustvovanja in empatije v komunikaciji s pacienti, načela 

individualne in skupinske komunikacije. 

 

10 4. 5. 2023 

četrtek 

10.30-14.00 

4 ure + odmor 

Medosebni odnosi in komunikacija. 

Vzroki slabe komunikacije med zdravstvenimi delavci in pacienti. 

Vpliv komunikacije na upoštevanje zdravstvenih nasvetov in navodil. 

Problemi izgorevanja med zdravstvenim osebjem. 

Asertivna komunikacija. 



izr. prof. dr. 

Sebastjan 

Kristovič 

Pomen profesionalnih odnosov v komuniciranju  s pacientom. 

Reševanje konfliktov. 

 

11 15. 5. 2023 

Nuša Gorenak, 

uni. dipl. psih. 

(prof. dr. Polona 

Selič – Zupančič, 

univ. dipl. psih.) 

16.30-20.00 

4 ure + odmor 

Interakcijski model stresa 
Spoprijemanje s stresom 

Izgorelost 
Anksioznost 

12 18. 5. 2023 

doc. dr. Sara 

Jerebic 

10.30-14.00 

4 ure + odmor 

 

Družina 

Oblike nasilja in zlorab v družinah. Začaran krog nasilja v partnerskih 
zvezah. Psihološka zloraba. Spolna zloraba otrok. Storilci in žrtve 
nasilnih dejanj. Osnovna načela pomoči žrtvam nasilja v družini. 
 

13 13.4.2023  

Megie Krajnc, 

mag.psih. 

(prof. dr. Polona 

Selič – Zupančič, 

univ. dipl. psih.) 

10.30-14.00 

4 ure + odmor 

 

Dejavniki v komunikacijskem polju v odnosu med zdravnikom in 
bolnikom: 
 

Odnos zdravnik – bolnik 
Empatija in druga čustva 
 

PREGLED VSEBIN IN ZAKLJUČKI 

 
  
 
  


