
PAINONHALLINNAN
OHJAUKSEN PSYKOLOGIA

-KOULUTUS

10 .9 .2019  

RAVINTOLA  PÄÄPOSTI ,  HELSINKI

 235  € + ALV  24  %

 

Psykologisten tekijöiden merkitys potilaan elintapamuutoksessa on

valtava. Tässä koulutuksessa saat hyviä käytännön työkaluja ja

taitoja kehittääksesi painon kanssa kamppailevan potilaasi

psykologisia prosesseja.

 

 

työterveyslääkärit, terveyskeskuslääkärit, ravitsemusterapeutit, psykologit,
työterveyshoitajat, diabeteshoitajat sekä muut ravitsemuksen parissa

työskentelevät ammattilaiset.

Tykistökatu 4, 20520 Turku          www.edevent.fi         020 729 0220            info@edevent.fi

TERVETULOA!
KOHDERYHMÄT:



Edevent Oy järjestää kokopäivän koulutuksen painonhallinnan
psykologisista tekijöistä ohjauksessa, jonka kouluttajana toimii
psykologisen painonhallinnan asiantuntija Taija Wilenius.
 
Koulutus antaa sinulle käytännönläheisiä neuvoja asiakkaiden kanssa
työskentelyyn, ja ohjeistaa siihen, miten voit auttaa asiakkaita
keskittymään hänen käyttäytymisensä taustalla oleviin uskomuksiin,
ajattelumalleihin, tunteisiin ja motivaatiotekijöihin. Lisäksi koulutus
tarjoaa tietoa painonhallinnan psykologisista tekijöistä sekä
konkreettisia työkaluja potilastyöhön. Koulutusohjelmaan sisältyy
myös kokemuksellisia harjoituksia.

 

9.00      Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.30      Painonhallinnan psykologiset tekijät  

 

11.30     Lounas

12.30     Eroon haitallisista ajatusmalleista!

14.00     Iltapäiväkahvi ja tietoisen syömisen harjoitus

14.30     Käytännön harjoituksia

16.00     Koulutuspäivä päättyy

Voit ilmoittautua koulutukseen Edeventin kotisivuilla osoitteessa
edevent.fi. Ilmoittauduttuasi saat sähköpostitse lisätietoa ohjelmasta
sekä laskun osallistumismaksusta. Voit halutessasi valita myös
verkkolaskun.
 
Koulutuksen osallistumismaksu on 235€ + alv 24%.   Osallistumishinta
sisältää koulutuksen, kahvitarjoilut, lounaan sekä kirjallisen
koulutusmateriaalin.
 
Erikoistarjous nopeimmille! Jos ilmoittaudut koulutukseen 15.5.2019
mennessä niin saat koulutuksen alennettuun hintaan 195€ + alv 24%.
 
Peruutukset: Jos osallistuminen peruutetaan 10.8.2019 mennessä
veloitamme toimistokuluina 15 % + alv 24 % koulutuksen hinnasta.
Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista osallistumismaksua ei palauteta.
 
Lisätietoja koulutuksesta saat Johanna Aaltoselta 
numerosta 040 648 1160 tai johanna.aaltonen@edevent.fi.
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Vastauksia saat seuraaviin kysymyksiin:
 
Miten voin motivoida potilaita
muutokseen?
 
Miksi painonhallinta on joillekin niin
vaikeaa, vaikka tietoa ja neuvontaa olisi
riittävästi?
 
Millaiset haitalliset uskomukset ja
ajatusmallit voivat vaikeuttaa
painonhallintaa?
 
Miten voin auttaa potilaitani muuttamaan
haitallisia ajatusmalleja?
 
Miten voin lisätä potilaiden tietoisuutta
painonhallinnan psykologisista tekijöistä?
 
Miten voin auttaa potilaita jatkamaan kohti
tavoitteita vastoinkäymisistä huolimatta?
 
Miten tunnistaa sellaiset potilaat, jotka
tarvitsevat psykologin tukea?

OHJELMA 10.9.2019

– Käytännön työkaluja potilastyöhön

ILMOITTAUTUMINEN JA OSALLISTUMISMAKSU



Taija Wilenius on painonhallinnan psykologisiin

hoitomuotoihin ja syömisen säätelyn ongelmiin

perehtynyt psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti ja

mindfulness-ohjaaja (CFM). Hän työskentelee Mehiläinen

NEO Painonhallintaklinikalla sekä omalla

yksityisvastaanotolla Turussa. Hänellä on pitkä kokemus

sekä psyykkisten häiriöiden että syömisongelmien

hoidosta ja hän on kehittänyt kognitiiviseen ja

psykofyysiseen psykoterapiaan sekä tietoiseen syömiseen

pohjautuvia ylipainon hoito-ohjelmia.

Taijan aiemmat koulutukset ovat olleet huippu
suosittuja, ja osallistujat ovat sanoneet, että

parasta niissä on ollut muun muassa:
 

”Hyvät materiaalit! Mielenkiintoinen aihe, hyvä
kouluttaja.”

 
”Koko päivä. Mahtava osaaminen, Taija

Wilenius Kiitos.”
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Edevent 

on suomalainen asiantuntijayritys, joka tuottaa ravitsemukseen liittyviä palveluita niin yrityksille ja
yhdistyksille kuin terveydenhuollon toimijoille ja yksityishenkilöille. Edeventin asiantuntijat ovat

mm. laillistettuja ravitsemusterapeutteja, joiden intohimona on asiakkaan onnistunut
kokonaisvaltainen ravitsemus ja hyvinvointi.

 
Edevent on asiantunteva vaihtoehto. Kaikki Edeventin ohjelmat ja palvelut perustuvat tutkittuun
tietoon. Edeventin palvelut kehitetään alan parhaiden ravitsemusasiantuntijoiden ja lääkäreiden
toimesta. Edevent on verkosto. Edeventin kautta löydät helposti juuri sinulle tai organisaatiollesi

sopivan ravitsemuksen asiantuntijan.

Lisätietoja kaikista koulutuksista saat osoitteesta www.edevent.fi/koulutukset
 

Tilaamalla Edeventin uutiskirjeen osoitteesta www.edevent.fi/uutiskirje/
tai seuraamalla meitä Facebookissa saat ensimmäisten joukossa tietoa tulevista

koulutuksista!
 

Suunnitteletko koulutusta omaan yksikköösi? 
Ota yhteyttä niin muokkaamme yhdessä teille sopivan koulutuskokonaisuuden!

KOULUTTAJA:


