
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut – SOČA 

 

organizira tečaj specialnih znanj s področja  

ZDRAVSTVENE NEGE 

NEVROLOŠKEGA PACIENTA 

V REHABILITACIJI 
Ljubljana, 6. – 18. november 2019 ter 21. in 28. november 2019 

Vodja: Ksenija Karan, dipl. m. s. 

 

PROGRAM TEORETIČNEGA DELA IZOBRAŽEVANJA 

 

Sreda, 6. november 2019 

Vsebina predmeta Predavatelj Ura 

Pomen posebnih znanj v 

rehabilitacijski zdravstveni negi 

Ksenija Karan, dipl. m. s. 08.00 – 08.30 

Okvare osrednjega živčevja pri 

odraslih   

doc. dr. Nika Goljar, dr. med. 08.30 – 09.15 

Pacient z ALS, multiplo sklerozo in 

ostalimi nevrološkimi obolenji 

mag. Karmen Peterlin Potisk, dr. 

med., spec. nevrolog 

09.15 – 10.00 

Kognitivne in čustveno-vedenjske 

motnje pri osebah z okvaro 

živčevja 

asist. dr. Urša Čižman Štaba, 

spec. klin. psih 

10.00 – 10.45 

ODMOR  10.45 – 11.15 

Zdravstvena nega bolnika z MS, 

ALS, Parkinsonovo boleznijo, NMP 

Veronika Vidmar, dipl. m. s. 11.15 – 12.15 

Zdravstvena nega bolnika po 

možganski kapi 

Natalija Kopitar, dipl. m. s. 12.15 – 13.15 

ODMOR  13.15 – 13.45 

Okvare perifernih živcev in 

posledice funkcijskega stanja 

doc. dr. Primož Novak, dr. med. 13.45 – 14.30 

Zdravstvena nega bolnika z Mateja Kralj, dipl. m. s. 14.30 – 15.30 



nevrološkimi perifernimi lezijami  

Motnje govora in požiranja pri 

osebah z okvaro živčevja 

prof. dr. Irena Hočevar-Boltežar, 

dr. med 

15.30 – 16.15 

Ocena in terapija govorno-

jezikovne motnje in težave pri 

požiranju pri osebah z okvaro 

živčevja 

Maja Ogrin, spec. klin. log. 16.15. – 17.00 

 

 

Četrtek, 7. november 2019 

Vsebina predmeta Predavatelj Ura 

Prehranska ogroženost po bolezni 

in poškodbi živčevja 

Nataša Puzić Ravnjak, dr. med. 08.00 – 08.45 

Prehrana nevrološkega bolnika Monika Fortner, mag. dietet. 08.45 – 09.45 

Vloga medicinske sestre pri bolniku 

z motnjami hranjenja in hranjenje 

bolnika (per os., sonda, PEG) 

Brigita Mali, dipl. m. s. 09.45 – 10.45 

ODMOR  10.45 – 11.15 

Motnje respiratornih funkcij pri 

osebah z okvaro živčevja, nega 

dihalnih poti in podpora dihanja 

Marijana Žen Jurančič, dr. med. 11.15 – 12.00 

Respiratorna ZN in čiščenje 

dihalnih poti 

Martina Simeunovič, dipl. m. s. 

Romana Zupan, dipl. m. s.  

12.00 – 13.00 

Zdravstvena nega bolnika z 

okvaro hrbtenjače 

Katja Hribar, dipl. m. s. 13.00 – 14.00 

ODMOR  14.00 – 14.30 

Zdravstvena nega nevrološkega 

bolnika z amputacijo 

Romana Petkovšek Gregorin, 

mag. zdr. neg. 

14.30 – 15.30 

Prirojene in pridobljene okvare 

živčevja pri otrocih 

prim. Hermina Damjan, dr. med. 15.30 – 16.15 

Zdravstvena nega otroka z 

nevrološko okvaro 

Marija Pibernik, dipl. m. s. 16.15 – 17.15 

 

  

Petek, 8. november 2019 



Vsebina predmeta Predavatelj Ura 

Odvajanje in trening odvajanja 

blata in urina pri osebah po okvari 

možganov 

Natalija Kopitar, dipl. m. s. 

Veronika Vidmar, dipl. m. s. 

08.00 – 09.00 

Nevrogeni mehur in črevo Stanka Vrtek, mag. zdr. neg. 09.00 – 10.00 

Motnje uriniranja in urodinamske 

preiskave 

Peter Vrisk, dipl. ZT 10.00 – 11.00 

ODMOR  11.00 – 11.30 

Zdravstvena nega bolnika s stomo Sabina Osolnik, dipl. m. s. 11.30 – 12.30 

Varnost in preprečevanje padcev 

pri nevroloških bolnikih 

Maja Vrabič, dipl. m. s. 12.30 – 13.30 

Preprečevanje in zdravstvena 

nega razjede zaradi pritiska 

Romana Petkovšek Gregorin, 

mag. zdr. neg. 

13.30 – 14.30 

Vloga medicinske sestre pri bolniku 

z baklofensko črpalko 

Branka Vipavec, dipl. m. s. 14.30 – 15.30 

  

 

PROGRAM PRAKTIČNEGA DELA IZOBRAŽEVANJA 

Koordinator praktičnega dela: Marko Rudolf, dipl. fiziot 

Ponedeljek, 11. november 2019 

Vrsta predmeta Predavatelj Ura 

Prikaz rokovanja z otrokom z 

različno stopnjo okvare OŽS,  

- namen le tega. 

Monika Dolinar, dipl. fiziot. 08.00 – 16.00 

Torek, 12. november 2019 

Vrsta predmeta Predavatelj Ura 

- Okvare mišično-skeletnega 

sistema,  

- okvare perifernega živčevja,  

- pridobljene okvare perifernega 

živčevja (Guillain Barrejev sindrom, 

polinevropatije, miopatije kritično 

bolnih),  

- zlom kolka,  

Aleksander Zupanc, mag. fiziot. 08.00 – 16.00 



- revmatološka obolenja,  

- položaji in premikanje,  

- uporaba pripomočkov za hojo. 

Sreda, 13. november 2019 

Vrsta predmeta Predavatelj Ura 

Kratka predstavitev posameznih 

bolezni, ki jih na oddelku 

najpogosteje srečujemo 

(nezgodna možganska poškodba, 

multipla skleroza in Parkinsonova 

bolezen), njihove značilnosti ter 

posebnosti pri gibanju, vključno z 

najpogostejšimi pripomočki za 

gibanje, ki se uporabljajo. 

Zdenka Zupanc Starič, dipl. fiziot 08.00 – 16.00 

Četrtek, 14. november 2019 

Vrsta predmeta Predavatelj Ura 

-Fizioterapevtska ocena 

bolnikovega stanja ter s tem 

posledično postavljanje 

kratkoročnih in dolgoročnih ciljev, 

- ortoze in pripomočki, ki se jih 

lahko predpiše bolnikom, za boljšo, 

bolj varno in bolj kvalitetno 

vzpostavitev hoje,  

- pravilne in nepravilne tehnike ter 

ustrezne rešitve pri ravnanju z 

bolnikom po možganski kapi 

(pozitivni in negativni učinki na 

zdravstveno osebje in na bolnike, 

pri zagotavljanju ustreznih 

položajev v postelji in pri različnih 

funkcijah spreminjanja 

položajev…), 

- nevarnosti, ki jih je potrebno 

upoštevati pri delu z bolnikom po 

možganski kapi (pravilni pristopi do 

bolnika v bolniški sobi, sodelovanje 

s svojci, zavedanje bolnikovih 

težav, ki se pojavijo po možganski 

kapi…). 

V praktičnem delu z udeleženci 

Marko Rudolf, dipl. fiziot 08.00 – 16.00 



pokažemo pravilne položaje v 

postelji, pravilno presedanje, 

pobiranje s tal, pravilno 

nameščanje ortoz, 

v praktičnem delu z bolniki pa 

pokažemo pravilne položaje v 

postelji, pravilno presedanje, 

pobiranje s tal ter pravilno vodenje 

bolnika med hojo. 

Petek, 15. november 2019 

Vrsta predmeta Predavatelj Ura 

-Cilji, vzroki okvare, klinične slike, 

zapleti bolnikov po okvari 

hrbtenjače, 

- teoretični prikaz pravilnega 

obračanja, nameščanja in 

premeščanja (splošna navodila), 

- prikaz priporočenih položajev v 

postelji, 

- praktični prikaz in delo na 

Oddelku za rehabilitacijo 

pacientov z okvaro hrbtenjače. 

Janez Špoljar, mag.fiziot 08.00 – 13.00 

Ponedeljek, 18. november 2019   

Vrsta predmeta Predavatelj Ura 

Osnove ergonomije in 

biomehanika sedenja, drža, 

gibanje in izvajanje aktivnosti pri 

nevrološkem. bolniku, zakonodaja 

iz varstva pri delu, načela varnega 

premeščanja, medicinski 

pripomočki za mobilnost, uporaba 

pripomočkov pri premeščanju 

bolnikov, tehnike preprečevanja 

RZP, predstavitev različnih 

modelov invalidskih vozičkov in 

sedežnih blazin. Vloga in uporaba 

različnih pripomočkov 

dr. Lea Šuc, dipl. del ter., MSc 

 

Petra Grabner, dipl. del. ter. 

 

Metka Javh, dipl. del. ter. 

 

Dejana Zajc, dipl. del. ter. 

08.00 – 16.00 

 

 



Četrtek, 21. november 2019, 7.00 – 15.00 (9 šolskih ur) 

Praktične vaje bodo potekale na enem od nevroloških oddelkov v URI – Soča: 

- Oddelek za rehabilitacijo pacientov po okvari hrbtenjače 

- Oddelek za rehabilitacijo pacientov po možganski kapi 

- Oddelek za rehabilitacijo pacientov po poškodbi možganov, multiplo 

sklerozo in ostalimi nevrološkimi obolenji 

- Oddelek za rehabilitacijo pacientov po politravmi, z degenerativnimi 

obolenji in nevrološkimi perifernimi lezijami 
 

Pisno preverjanje znanja in zaključni izpit bo v četrtek, 28. novembra 2019, od 8.00 

do 16. 00 (9 šolskih ur). 

 

Komu je tečaj namenjen: 

Tečaj je namenjen osebju zdravstvene nege, pa tudi vsem drugim zdravstvenim sodelavcem, ki 

delajo z nevrološkimi pacienti.  

Lokacija: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - SOČA, Linhartova 51, 1000 

Ljubljana; pedagoški kabinet 1 v kleti stavbe Vijolica.  
 

Kotizacija:  

Kotizacija za udeležbo znaša 530,00 € z vklj. DDV. Račun za plačilo kotizacije vam bomo 

poslali po pošti v 8 dneh po končanem izobraževanju. Kotizacija vključuje predavanja in 

izročke predavanj, prigrizek in napitke v odmoru ter kosilo. 

Število udeležencev je omejeno na 16 oseb. 

Prijave in informacije: 

Prijave sprejemamo do zasedbe mest izključno preko spletnega obrazca, ki se nahaja na 

povezavi: https://dogodki.uri-soca.si/sl/Dogodki/. 

 
Zaradi posredovanja podatkov Zbornici – Zvezi ob zaključku strokovnega izobraževanja vse 

udeležence vljudno prosimo, da nam ob registraciji na prvi dan srečanja predložijo naslednje 

dokumente:  

a) fotokopijo listine o najvišji pridobljeni izobrazbi, 

b) fotokopijo strokovnega izpita za najvišjo pridobljeno stopnjo izobrazbe s področja 

zdravstvene ali babiške nege oz. fotokopijo Ministrstva za zdravje RS o oprostitvi 

opravljanja strokovnega izpita (točka »c« potem ne velja), 

c) če je posameznik diplomiral po študijskem programu, ki je usklajen z direktivo 

evropskega parlamenta in Sveta št. 2005/36/ES, priložite fotokopijo priloge k diplomi, iz 

katere je razviden podatek 2005/36/ES (točka »b« v tem primeru ne velja). 

 
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete ali nam pišete:  

- URI – SOČA, Tajništvo zdravstvenih programov, Linhartova 51, 1000 Ljubljana,  

       tel.: 01/ 4758 243, E-mail: dogodki@ir-rs.si 

- organizacija in vodja tečaja: Ksenija Karan, dipl. m. s.,  

tel.: 01/ 4758 300, E-mail: ksenija.karan@ir-rs.si 

 

Odjavite se lahko do vključno 23.10.2019 preko zgoraj navedenega elektronskega naslova, 

pri čemer bomo zaračunali 10 % zneska kotizacije. Kasnejših odjav ne bomo upoštevali in 

bomo zaračunali stroške tečaja v višini polne kotizacije. 

https://dogodki.uri-soca.si/sl/Dogodki/
mailto:dogodki@ir-rs.si
mailto:ksenija.karan@ir-rs.si

