UVODNIK – maj
2019
Za nami je že
8. DiaMind, ki je
potekal 4. aprila
letos!
Udeležili ste
se ga v ravno
pravšnjem
številu - srečanje
je bilo izjemno v mnogih pogledih.
Katerih?
Dotaknili smo se teme o
jeziku, ki ga uporabljamo v
pogovoru z ljudmi, ki imajo
sladkorno bolezen in tudi ko o
njih govorimo med seboj kot
profesionalci. Našli smo mnogo
pomanjkljivosti in neštevilne
zadrege, ki jih z besedo lahko
povzročimo. Ni zaman reklo,
da beseda lahko rani bolj kot
nož. Med anglosaksonci že
nekaj let, posebej pa v zadnjem
letu odmeva kampanja
'LanguageMatters'. Pri nas se
tega še nismo sistematično lotili.
V uvodnem predavanju nas je
na čudovit način prof. Maja

Rus Makovec spomnila na
pomen nezavednega v odnosu
med človekom z boleznijo in
terapevtom.
Kot je pri DiaMind-u navada,
sta sledili dve delavnici.
Bistveni zaključek delavnice,
ki jo je ekspertno vodila prof.
Julie Wagner iz Univerze v
Connecticut-u je bil, da je jezik
zelo pomemben, vendar moramo
biti pozorni tudi na govorico
telesa med človekom s sladkorno
boleznijo in terapevtom.
Nebesedna komunikacija, če smo
nanjo pozorni, pripelje do pravih
razlogov in vzvodov, ki so srž
izziva s katerim se sooča človek
s sladkorno boleznijo.
Poglavitni zaključek moje
delavnice na temo jezika in
vsega, kar se zdravstveni
delavci lahko naučimo od ljudi s
sladkorno boleznijo pa je bil, da
jezik ni sam sebi namen! Ravno
s tega vidika sem v delavnico
povabila tudi dr. Jara Lajovica,
ki je kot zdravnik, medicinski
prevajalec in oseba s sladkorno
boleznijo, govoril o svojih

izkušnjah v vseh treh vlogah,
ki jih ima. Ustrezno izražanje
mora biti vedno podkrepljeno
z iskrenim odnosom med
osebo s sladkorno boleznijo in
medicinskim timom, sicer še tako
lepa beseda ne koristi in izzveni
v prazno.
Ocena srečanja je bila spet
v veliko zadovoljstvo vseh
nas, ki smo v izbiro teme in v
organizacijo dogodka vložili
ogromno svojega navdušenja in
truda – JUHUUU!
In za konec še nekaj foto
utrinkov s srečanja. Tokrat
so nam zdravo domačo hrano
kuhale gospe iz Društva
podeželskih žena Ostrnice
iz Loške doline, kar je bilo
svojevrstno kulinarično
doživetje, pa še čudovito
prisrčno je bilo.
VIDIMO SE NA 9. DIAMIND-U,
srečanju s tradicijo, KI BO
APRILA 2020 – TOČEN DATUM
IN TEMA SLEDITA!
Z lepimi pozdravi,
Karin z DiaMind timom

Srečanje je skladno z merili EthicalMedTech – Conference Vetting System
Pokrovitelji osmega DiaMind srečanja so bili:

odgovorna urednika: dr. Miha Kos in dr. Karin Kanc, naslov uredništva: Pod hrasti 74, Ljubljana, e-naslov: info@diamind.si

Revijo DiaMindki je izdalo Društvo za znanost in izobraževanje DRZNI, ki je skupaj z ordinacijo jazindiabetes d.o.o tudi organizator vsakoletnega srečanja DiaMind
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