Usposabljanje
VPRAŠALNIK O MOTNJAH HRANJENJA, PRESEJALNA OBLIKA
odločitev za nadaljnjo obravnavo (EDI-3 RF)
Petek, 20. januar 2023, od 9.00 do 15.00
Spoštovana kolegica, spoštovani kolega!
Vljudno vas vabimo na usposabljanje za uporabo VPRAŠALNIKA O MOTNJAH
HRANJENJA, PRESEJALNA OBLIKA − odločitev za nadaljnjo obravnavo (EDI-3 RF).
Usposabljanje je namenjeno strokovnjakom za duševno zdravje, šolskim svetovalnim
delavcem, učiteljem in drugim svetovalcem, ki želijo ugotoviti, ali je treba posameznika
napotiti k usposobljenemu strokovnjaku za motnje hranjenja.
Vprašalnik EDI-3 RF je kratek samoocenjevalni merski instrument, s katerim
ocenjujemo tveganje za motnje hranjenja. Predstavlja skrajšano presejalno obliko
vprašalnika, ki pomaga pri odločitvi za napotitev na nadaljnjo diagnostiko in/ali
obravnavo.
Usposabljanje bo vodila vabljena predavateljica dr. Maša Černelič Bizjak, univ. dipl. psih., urednica in
recenzentka priročnika EDI-3 RF, ki je zaposlena na Univerzi na Primorskem. Način izvedbe (na daljavo ali v živo)
bomo prilagodili vašim željam. Vsak udeleženec bo prejel gradivo (izročke) in potrdilo o udeležbi.
VSEBINA:
Pregled motenj hranjenja
o Moteno prehranjevanje in motnje hranjenja
o Diagnostični kriteriji in opredelitev podtipov
o Telesni znaki, zdravstveni riziki in pogostejši zapleti
o Dolgoročne posledice
o Prevalenca in incidenca
o Dejavniki tveganja in vzroki
o Pomen presejalnih postopkov

Vprašalnik EDI-3 RF
o Predstavitev vprašalnika
o Izvedba in vrednotenje
o Kriteriji za odločitev za nadaljnjo obravnavo

Cena usposabljanja je 115,90 EUR (95,00 EUR + 22 % DDV). 10 % popust za drugega udeleženca iz iste
organizacije. Udeleženci usposabljanja imajo možnost kupiti seminarski komplet po 10 % nižji ceni. Naročite ga
lahko na prijavnici za seminar.
Prosimo, potrdite udeležbo s priloženo prijavnico. Račun in potrdilo o udeležbi vam bomo poslali po
opravljenem seminarju.
Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo!
Anita Jovanova

PRIJAVNICA ZA UDELEŽBO NA USPOSABLJANJU EDI-3 RF, 11. februarja 2022
Udeleženec/-ka: _____________________________________________________________________________
Naročnik (plačnik): ___________________________________________________________________________
Naslov: ____________________________________________________________________________________
Telefon: _____________
Zavezanec za DDV (ustrezno obkroži):

E-naslov udeleženca:_____________________________________
DA NE

Davčna številka: ____________________________

Elektronski naslov, na katerega vam pošljemo povezavo do spletne učilnice in seminarsko gradivo (izročke) v
primeru izvedbe na daljavo:
__________________________________________________________________________________

Kotizacijo, ki znaša 115,90 EUR (95,00 EUR + 22 % DDV) bomo poravnali po prejetju računa. Za drugega
udeleženca iz iste organizacije priznamo 10 % popusta.

PO POSEBNI CENI ZA UDELEŽENCE USPOSABLJANJA NAROČAMO:
____ kos Seminarskega kompleta EDI-3 RF (priročnik, 10 vprašalnikov EDI-3 RF) po ceni 59,58 EUR (10 %
popust, DDV je že vračunan)

Podpis udeleženca:

Podpis odgovorne osebe:

Datum:

Žig

Izpolnjeno prijavnico nam pošljite na Center za psihodiagnostična sredstva, d. o. o., Litostrojska cesta 44d, 1000 Ljubljana
ali skenirano na psiholog@center-pds.si.
Podpis udeleženca pomeni privolitev, da Center za psihodiagnostična sredstva, d. o. o. zbrane osebne podatke hrani in
obdeluje za izdajo potrdil o izobraževanju in za informacijo plačniku o udeležbi na seminarju.

