
EESTI PSORIAASILIIT  
kutsub  

Jõulueelsetele tervisepäevadele 

 
                                  

Eesti Psoriaasiliit ootab Teid jõulueelsetele tervisepäevadele, mis toimuvad 12. – 13. detsembril 2020  

Narva-Jõesuu Sanatooriumis aadressil Aia tn.3. 

 

TERVISEPÄEVADE KAVA : 

 

12. detsember  KOSMEETIKU PÄEV 

 

08.00 – Väljasõit Tallinnast Balti Jaama bussiparklast, umbes kell 08.15 peatus Mustakivil ning 

              edaspidi vastavalt osalejate vajadustele registreerimisel kokkulepitud kellaajal. 

11.45 -  Saabumine Narva-Jõesuu Sanatooriumi, registreerimine ja jõululoterii ( 3€ ja 5€) 

12.30 -  Lõunasöök ja majutamine 

13.45 -  OÜ Brandones koolitaja Tatjana Kosteitšuk õppeprogramm (eesti ja vene keeles): 

             - üldmõisted kosmeetikast, näo ja keha puhastus, näo ja keha hooldus 

             - erinevate nahatüüpide omapära, näohooldus suvel ja talvel 

             - probleemne nahk ja selle hooldus 

15.15 – Vaheaeg 

15.30 – Narva-Jõesuu Sanatooriumi kosmeetik Julia Marcinkeviciute õppeprogramm: 

             - soovitatavad protseduurid erinevate nahatüüpide korral 

             - millal saab aidata kosmeetik, millal aga pöörduda naha- või allergiaarsti poole  

             - maniküüri, pediküüri ning teiste protseduuride omapära psoriaasi ja allergia korral       

17.00 – Jõululoosid ja tervisetoodete müük, individuaalsed konsultatsioonid kosmeetika alal    

18.30 – Õhtusöök 

20.00 – 22.00 - Narva-Jõesuu Sanatooriumi Vee- ja Saunakeskuse külastamine  

 

13. detsember    PSÜHHOLOOGI PÄEV  

 

08.00 – Hommikusöök (sanatooriumis ööbijatele)  

09.00 -  Liikumistund värskes õhus 

10.15 – Tubade vabastamine, tervisetoodete müük ja konsultatsioonid jätkuvad 

11.00 – OÜ Ela Ise psühholoog Natalja Krassilnikova õppeprogramm (eesti ja vene keeles): 

             - haiguse ja sümptomite psühhosomaatika, kuivõrd saame mõjutada oma tervist 

             - eneseregulatsiooni oskuste arendamise tähtsus 

             - positiivse psühholoogia praktika 

12.30 -  Lõunasöök 

13.30 – Psühholoog Natalja Krassilnikova jätkab koolituse aktiivse osaga (eesti ja vene keeles):    

             - tõrjutuse ja isolatsiooni probleemid praeguses situatsioonis 

             - ressursside ja tugiallikate avamine                

15.30 -  Kojusõit, teel peatused osalejate soovil  

19.00 -  Tallinnasse saabumise orienteeruv aeg 

 

Osalustasu on 43 €, liidu liikmetele Narvast ja Ida-Virumaalt 34 €. 

Öömaja mittesoovijatel palume leppida hinna suhtes eraldi kokku.  

Osalustasu tuleb maksta Eesti Psoriaasiliidu arveldusarvele nr. EE101010052032580002 SEB pangas 

või sularahas kassasse. 

Lisainfo ja registreerimine: tel. 5052455 (Georg Jurkanov),  e-mail: georg.jurkanov@gmail.com 

Registreerimise viimane kuupäev on 06. detsember 2020. 

 

Teie aktiivsele osavõtule lootes, 

Eesti Psoriaasiliidu juhatus 

mailto:georg.jurkanov@gmail.com

