Otvorený interaktívny webinár
Stres – fenomén súčasnej doby
Lektorka: doc. PhDr. Mgr. Tatiana Rapčíková, PhD.

Ak chceme začať pracovať na svojej spôsobilosti zvládať
stresové situácie, „vedieť“, čo mám robiť, nestačí. Musím
týmito vedomosťami začať reálne žiť.

„Stávame sa tým, čo opakovane robíme.“
Aristoteles
Stresu a z neho vyplývajúcich záťažových situácií je vystavený prakticky každý z
nás. Tzv. dobrý stres jedinca aktivizuje, naopak, distres škodí ľudskému
organizmu a človeku spôsobuje nemalé zdravotné problémy. I tieto aspekty
súvisiace s teóriou stresu, vrátane možností jeho eliminovania, budú náplňou
interaktívneho webinára
v podaní skúsenej zdravotníčky a lektorky Tatiany
Rapčíkovej.

Agenda webinára:
•

Stres a stresory - základná charakteristika, klasifikácia, symptomatológia

•

Vplyv stresu na ľudský organizmus, psychosomatické ochorenia

•

Akútna stresová reakcia, posttraumatická stresová porucha

•

Spôsoby zvládania stresu, copingové stratégie – tipy, rady, odporúčania

Termín: 26. 1. 2021
Čas: 9:00-12:00
Miesto: on-line, prostredníctvom platformy MS Teams
Cena: 96 EURO (s DPH)
Spôsob prihlasovania: priamo cez stránku spoluorganizátora, na ktorej je
prihlasovací formulár. Páči sa: STRES - fenomén súčasnej doby | IBV (ibv-nbs.sk)“

Profil lektorky: doc. PhDr. Mgr. Tatiana Rapčíková, PhD.
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www.reziliencia.sk ako odborníčka na oblasť zvládania záťažových a stresových
situácií. Jej rozvojové aktivity sú hodnotené veľmi pozitívne práve vďaka množstvu
praktických skúseností, ktoré dokáže zapracovať do prípadových štúdií. Účastníci
tak odchádzajú obohatení o praktické odporúčania ako lepšie zvládať záťažové
situácie.
V minulosti realizovala rozvojové programy pre rôzne kategórie zdravotníckych
pracovníkov.
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