
 

 

 

 
 

organizira tečaj z naslovom: 

 

 »Motnje hranjenja in požiranja pri otroku z nevrološko motnjo: 

Ocenjevanje in terapevtski programi« 

 

Vodja: doc. dr. Katja Groleger Sršen, dr. med. 

 
Ljubljana, 15. in 16. september, 13. in 14. oktober ter 10. in 11. november 2022 

 
 

P R O G R A M 

 
Četrtek, 15.09.2022 (dvorana v IV. nadstropju stavbe Vrtnica) 

 
13.15 – 13.30  Registracija udeležencev  

13.30 – 14.00 doc. dr. Katja Groleger Sršen, dr. med.: Normalni razvoj gibanja, zaznavanja in 

procesiranja dražljajev  

14.00 – 14.45 Barbara Korošec, spec. klin. logop.: Normalni razvoj veščine hranjenja   

14.45 – 15.00  Odmor 

15.00 – 15.30 Simona Korelc Primc, dipl. del. ter.: Nameščanje otroka pri hranjenju, spodbujanje 

samostojne veščine hranjenja   

15.30 – 16.30 mag. Svetlana Logar, spec. klin. psih.: Psihološki vidiki hranjenja in požiranja 

16.30 – 16.45  Razprava  

 
Petek, 16.09.2022    (kletna sejna soba v stavbi Vrtnica) 

 

8.15 – 8.50 doc. dr. Katja Groleger Sršen, dr. med.: Najpogostejši nevrološki vzroki in posledice 

motenj hranjenja in požiranja  

8.50 – 10.00 Barbara Korošec, spec. klin. logop.: Ocenjevanje motenj hranjenja in požiranja (DDS 

in DMSS) 

10.00 – 10.15 Odmor 

10.15 – 11.00 Valerija Marot, spec. klin. logop.: Klinična logopedska ocena motenj veščine hranjenja 

in požiranja  

11.00 – 11.45 Valerija Marot, spec. klin. logop.: Ocena senzornih veščin pri hranjenju  



 

 

 

11.45 – 12.30 Nuša Slana, spec. klin. logop.: Vprašalniki za oceno veščina hranjenja  

12.30 – 12.45  Razprava  

12.45 – 13.00 Barbara Korošec, spec. klin. logop., Valerija Marot, spec. klin. logop.: Delavnica – 

navodila za pripravo klinične ocene veščine hranjenja pri otroku  

 
Navodilo:  udeleženci v parih ali posamezno do naslednjega srečanja pripravijo predstavitev primera klinične 

prakse (anamneza, ocena hranjenja  z DDS in predlogi začetnih terapevtskih ukrepov – predstavitev po 
6 min na osebo); pošljejo na e-naslov barbara.korosec@ir-rs.si (uporaba npr. Google Drive mapa 
DDS_URI2) najkasneje do (tri dni pred naslednjo delavnico) 

 

Četrtek, 13.10.2022  (dvorana v IV. nadstropju stavbe Vrtnica) 

 

15.00 – 15.45 doc. dr. Matjaž Homan, dr. med., spec. ped., gastroenterolog.: Diagnostika težav pri 

hranjenju in požiranju  

15.45 – 16.30 prof. dr. Irena Hočevar Boltežar, dr. med., spec. otorinolaringologije: Instrumentalna 

ocena težav pri hranjenju in požiranju 

16.30 – 16.45  Odmor  

16.45 – 17.30 Dušanka Lepej, dr. med., spec. pediatrije: Dolgotrajne posledice težav pri hranjenju 

in požiranju na področju respiratornega sistema 

17.30 – 18.15 doc. dr. Matjaž Homan, dr. med., spec. ped., gastroenterolog.: Nadomestne oblike 

prehranjevanja (enteralna prehrana, PEGS) 

18.15 - 18.30 Razprava 

 

Petek, 14.10.2022  (kletna sejna soba v stavbi Vrtnica) 

 

8.15 – 9.00 Barbara Korošec, spec. klin. logop.: Uvod v predstavitev lestvice za ocenjevanje 

veščine hranjenja DDS  

9.00– 10.00 Barbara Korošec, spec. klin. logop.: 1. del ocenjevalnega lista DDS  

10.00 – 10.15 Odmor 

10.15 – 11.15 Barbara Korošec, spec. klin. logop.: 2. del ocenjevalnega lista DDS 

11.15 – 12.30 Barbara Korošec, spec. klin. logop., Valerija Marot, spec. klin. logop.: Primeri otrok s 

težavami pri hranjenju in požiranju, ocenjevanje z DDS - delavnica  

12.30 – 13.00 Barbara Korošec, spec. klin. logop.: DMSS – sistem za razvrščanje otrok s težavami pri 

hranjenju in požiranju  

Navodilo:  udeleženci v parih ali posamezno do naslednjega srečanja pripravijo predstavitev primera klinične 
prakse (anamneza, ocena hranjenja  z DDS in predlogi začetnih terapevtskih ukrepov – predstavitev po 
6 min na osebo); pošljejo na e-naslov barbara.korosec@ir-rs.si (uporaba npr. Google Drive mapa 
DDS_URI2) najkasneje do (tri dni pred naslednjo delavnico) 
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Četrtek, 10.11.2022  (dvorana v IV. nadstropju stavbe Vrtnica) 

 

14.00 – 16.30 Barbara Korošec, spec. klin. logop., Valerija Marot, spec. klin. logop.: Udeleženci: 

predstavitve primerov ocenjevanja z DDS - delavnica  

16.30 – 17.00 Barbara Korošec, spec. klin. logop.: Opravljanje preizkusa znanja za pridobitev 

licence za ocenjevanje  

17.00 – 17.15  Odmor  

17.15 – 17.30  doc. dr. Katja Groleger Sršen, dr. med.: Telesna sestava otrok s cerebralno paralizo 

17.30 – 18.15 asist. Eva Peklaj, uni. dipl. inž. živil. tehnolog: Sodelovanje dietetika pri prehranski 

podpori enteralna prehrana, PEG) 

18.15 – 18.30 Razprava 

 

Petek, 11.11.2022  (dvorana v IV. nadstropju stavbe Vrtnica) 

 

8.30 – 9.00 Nuša Slana, mag. prof. logo. in surdoped., Nika Jelenc, mag. prof. logo. in surdoped.: 

Predstavitev sheme IDDSI pri načrtovanju obrokov  

9.00 – 9.30 Valerija Marot, spec. klin. logop.: Terapevtsko hranjenje in priprava jedilnika za 

učenje veščine hranjenja v domačem okolju   

9.30 – 10.30 Valerija Marot, spec. klin. logop.: Podpora pri razvoju veščine hranjenja in požiranja 

pri otroku z nevrološko motnjo 

10.30 – 10.45  Odmor  

10.45 – 11.30 mag. Svetlana Logar, spec. klin. psih.: Podpora družini pri težavah otroka na področju 

veščine hranjenja in požiranja  

11.30 – 12.15 Barbara Korošec, spec. klin. logop.: Predstavitev Stopenjskega senzornega pristopa 

(SOS) pri razvoju veščine hranjenja 

12.15 – 12.30 doc. dr. Katja Groleger Sršen, dr. med.: Učinkovitost programa SOS – rezultati 

spremljanja otrok na URI Soča  

12.30 – 13.00 Razprava, podelitev licenc za ocenjevanje z DDS in zaključek 

Komu je tečaj namenjen? 

Tečaj je namenjen pediatrom, razvojnim pediatrom, logopedom, delovnim terapevtom, zdravstvenim 
tehnikom,  medicinskim sestram in drugim zaposlenim v zdravstveni negi in oskrbi, specialnim pedagogom, 
vzgojiteljem iz razvojnih ambulant, razvojnih vrtcev, zavodov. Udeleženci bodo spoznali razvoj veščine 
hranjenja in požiranja, vzroke za motnje hranjenja in požiranja, diagnostične postopke, kasne posledice motenj 
hranjenja in se naučili klinične ocene hranjenja. Z opravljenim izpitom bodo pridobili licenco za ocenjevanje s 
presejalnim testom za oceno motenj hranjenja (ang. Disphagia survey DDS). Spoznali bodo osnove principe 
učenja hranjenja po stopenjskem senzornem pristopu in principe motorične veščine hranjenja. 
 
 



 

 

 

Lokacija: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - SOČA, Linhartova 51, 1000 Ljubljana; 
dvorana v IV.  nadstropju in sejna soba v stavbi Vrtnica 
 
Kotizacija:  
 
Kotizacija za udeležbo znaša  
 

- 350,00 € z vklj. DDV (za zgodnjo prijavo do 01.09.2022),  

- 400,00 € z vklj. DDV (za prijave po 01.09.2022).  
 
Račun za plačilo kotizacije vam bomo poslali po pošti v 8 dneh po končanem tečaju. Kotizacija vključuje 
udeležbo na predavanjih in delavnici, prigrizek in napitke v odmoru ter potrdilo o udeležbi.  
 
Število udeležencev je omenjeno na 20. 
 
Udeležba na tečaju bo upoštevana za stalno podiplomsko usposabljanje zdravnikov za podaljševanje licenc ZZS. 
Vloga za dodelitev kreditnih točk ZZS organizatorju srečanja je v postopku. 
 
Tečaj je v postopku pridobitve licenčnih točk na Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi 
strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 
 
Nadaljnje informacije bodo pravočasno posredovane tako udeležencem kot predavateljem. 
 
Prijave in informacije: 
Prijave sprejemamo do 10.09.2022 izključno preko spletnega obrazca, ki se nahaja na povezavi:  

https://www.uri-soca.si/sl/strokovni-dogodki/.  
 
Odjavite se lahko do vključno 05.09.2022preko zgoraj navedenega elektronskega naslova. Kasnejših odjav ne 
bomo upoštevali in bomo zaračunali stroške tečaja v višini polne kotizacije. 
 
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete ali nam pišete:  
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – SOČA, Tajništvo zdravstvenih programov, Linhartova 
51, 1000 Ljubljana, tel.: 01/ 4758 243, E-mail: dogodki@ir-rs.si 
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