Organizira tečaj z naslovom:

»Timski pristop v obravnavi nevrogene disfagije pri
odraslih«
Vodja: asist. Maja Ogrin, spec. klin. log.
Ljubljana, 12. november 2020

PROGRAM
Četrtek, 12. 11. 2020
08.30

Uvodni nagovor

08.40 – 09.00

doc. dr. Maja Šereg Bahar, dr. med. spec. otorinolaringologije:
Anatomija in fiziologija požiranja

09.00 – 09.20

prof. dr. Irena Hočevar Boltežar, dr. med., spec. otorinolaringologije:
Motnje požiranja in diagnostični postopki za njihovo ugotavljanje ter
motnje požiranja pri osebi s traheostomo

09.20 – 09.40

Mateja Ogulin, dr. med.: Funkcijska preiskava žrela in požiralnika

09.40 – 10.00

Pavel Kavčič, dr. med, spec. radiolog.: Radiološka vstavitev gastrostome

10.00 – 10.20

Marijana Žen Jurančič, dr. med., spec. interne medicine: Aspiracijska
pljučnica kot zaplet pri motnjah požiranja

10.20 – 10:30

Odmor

10.30 – 10.50

Bernarda Hafner, dipl. fiziot.: Vloga respiratornega fizioterapevta pri
motnjah požiranja

10.50 – 11.10

Monika Fortner, mag. dietet.: Prehranska obravnava pri bolnikih z
motnjami požiranja

11.10 – 11.30

Neža Majdič, dr. med.: Zagotavljanje zadostne prehranjenosti bolnika z
motnjo požiranja

11.30 – 11.50

Brigita Mali, dipl. m. s.: Vloga medicinske sestre pri bolniku s disfagijo

11.50 – 12.10

Dejana Zajc, dipl. del. ter.: Zagotavljanje ustreznega položaja in
uporaba pripomočkov za hranjenje

12.10 – 12:20

Odmor

12.20 – 12.40

Patricija Širca Ule, mag. log.: Logopedska diagnostika motenj požiranja

12.40 – 13.00

asist. Maja Ogrin, spec. klin. log.: Logopedska obravnava motenj
požiranja

13.00 – 13.20

Vesna Mlinarič Lešnik, univ. dipl. psih.: Psihološki vidiki nevrogenih težav
s hranjenjem in požiranjem

13.20 – 13.50

Medias International: Predstavitev izdelkov klinične prehrane

13.50 – 14.00

LaboHem: Pripomočki pri hranjenju

14:00

Diskusija in zaključek

Komu je seminar namenjen?
Seminar je namenjen medicinskemu in negovalnemu osebju ter drugim strokovnjakom, ki so
neposredno vključeni v proces hranjenja starejših in oseb z motnjami požiranja. Udeleženci
se bodo seznanili z boleznimi, pri katerih lahko nastanejo motnje požiranja in spoznali različne
težave v posameznih fazah požiranja. Seznanili se bodo z vlogami posameznih članov tima
in spoznali postopke ukrepanja v primeru motenj požiranja.
Seminar se bo izvedel v obliki interaktivnega videoizobraževanja preko spletne platforme
ZOOM.
Lokacija: preko spletne aplikacije Zoom
Kotizacija:
Kotizacija za seminar znaša 70,00 € z DDV.
Za nemoteno sodelovanje je potrebno pred prvo povezavo opraviti tehnični test preko
povezave: https://zoom.us/test. ZOOM je uporabniku prijazna spletna platforma in za
udeležbo potrebujete kvalitetno internetno povezavo in računalnik.
Račun za plačilo kotizacije vam bomo poslali po pošti v 8 dneh po končanem seminarju.
Kotizacija vključuje udeležbo na predavanjih, izročke v elektronski obliki ter potrdilo o
udeležbi.
Število udeležencev je omejeno na 30 oseb. Upoštevali bomo vrstni red prijav.
Prijave in informacije:
Prijave sprejemamo do 30.10.2020 izključno preko spletnega obrazca, ki se nahaja na
povezavi: https://dogodki.uri-soca.si/sl/Dogodki/.
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete ali nam pišete:
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – SOČA, Tajništvo zdravstvenih
programov, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, tel.: 030/ 758 616, E-mail: dogodki@ir-rs.si
Odjavite se lahko do vključno 30.10.2020 preko zgoraj navedenega elektronskega naslova.
Kasnejših odjav ne bomo upoštevali in bomo zaračunali stroške seminarja v višini polne
kotizacije.

