Spoštovane kolegice in kolegi,
z veseljem vas obveščamo, da smo v sodelovanju z Nevropsihološko enoto ljubljanske
Nevrološke klinike pripravili dvodnevno
DELAVNICO IZ KOGNITIVNE REHABILITACIJE PO MOŽGANSKI OKVARI
Delavnica je namenjena psihologom v zdravstvu, nevrologom in fiziatrom, ki vas opisana
tematika zanima. Obsegala bo tako teoretični kot praktični del.
Delavnica bo 7. in 8. 6. 2013 na Nevrološki kliniki na Zaloški 2 v Ljubljani (predavalnica
'Zdravstvena vzgoja').
Kot smo napovedali, bosta osrednji del delavnice pripravila doc. dr. Tatjana NovakovicAgopian iz oddelka za nevrologijo University of California, San Francisco (UCSF) in
nevrolog prof. dr. Gary Abrams, vodja oddelka za rehabilitacijo v San Francisco VA
Medical Center. Avtorja sta klinično usmerjena strokovna delavca z dolgoletnimi
izkušnjami in pomembnimi uspehi pri vračanju bolnikov na delovno mesto. Poleg tujih
izvajalcev nam bosta obravnavano področje približala tudi asist. mag. Aleš Pražnikar,
nevrolog in dr. Alenka Sever, klinična psihologinja.
Teoretične prispevke bomo dopolnili in osvetljevali s praktičnimi primeri ter napotki za delo
na področju kognitivne rehabilitacije po možganski okvari. Delo bo potekalo tako v obliki
predavanj kot v obliki diskusij, delavnic in dela v manjših skupinah. Tako bomo usmerjeni
predvsem na prakso. Namen delavnice je približati konkretno izvedbo kognitivne
rehabilitacije ter pri tem izhajati iz kliničnih primerov, prikazati interdisciplinarne vidike
tovrstnega načina zdravljenja oz. obravnave in predstaviti oblike kognitivnega treninga.
Kognitivna rehabilitacija postaja dokazano učinkovita metoda pri zdravljenju tako
nevroloških bolezni kot po travmatski poškodbi možganov. Delavnico organiziramo z
namenom spodbujanja interesa in pridobivanja znanj na tem področju pri nas.
Delavnica bo potekala v angleškem jeziku, prav tako bodo v angleščini gradiva za
udeležence. Izvajalci bodo prilagodili tempo in hitrost predavanj tako, da jim bodo lahko
sledili tudi udeleženci, ki bi utegnili težje slediti vsebinam. Za sprotno prevajanje bolj
zapletenih in težje razumljivih delov bo na voljo prevajalka.

PROGRAM
petek, 7. 6. 2013
8.30 Registracija
9.00 Alenka Sever: Zgodovinski pregled kognitivne rehabilitacije in stanje v Sloveniji
9.45 Aleš Pražnikar: Razvijajoči se koncepti v rehabilitacijski medicini
10.30 Odmor s kavo
11.00 Gary Abrams in Tatjana Novakovic-Agopian: Rehabilitacija pomožganski okvari:
interdisciplinarni zdravstveni in vedenjski dejavniki
12.00 Vprašanja, odgovori, diskusija
12.20 Kosilo
14.00 Gary Abrams: Pridobljena možganska okvara: klinični povzetek
14.45 Tatjana Novaković-Agopian: Osnovni principi kognitivne rehabilitacije
16.00 Zaključek prvega dneva
sobota 8. 6. 2013*
9.00 Tatjana Novaković-Agopian:
Rehabilitacija izvršilnih sposobnosti pri kronični možganski okvari
Razprava o treningu v okviru programa Na cilj usmerjena pozornostna
samoregulacija GOALS
10.30 Odmor s kavo
11.00 Tatjana Novaković-Agopian:
Uporaba GOALS treninga pri bolnikih s kronično možgansko okvaro
Razprava o kognitivnih, funkcijskih in čustvenih izidih s primeri iz prakse
12.20 Kosilo
14.00 Gary Abrams:
Nevrofarmakologija pri rehabilitaciji akutne možganske okvare
Nevromodulacija slikovne metode pri akutni možganski okvari
Pretresi možganov v športu
Demence povezane s travmatsko poškodbo možganov
16.00 Zaključek drugega dneva
* Udeleženci se bodo v soboto delili v dve manjši skupini. Predavanja bodo poslušali v ločenih predavalnicah.
Ena skupina bo poslušala prvo predavateljico v dopoldanskem terminu, druga v popoldanskem in obratno za
predavatelja.

PRIJAVE
Rok za prijave na elektronski naslov nevropsihologija@klinicna-psihologija.si je podaljšan
do srede, 5. 6. 2013. Ob prijavi vam bomo poslali potrditev prijave. Prosimo vas, da po
prejemu potrditve prijave pred začetkom izobraževanja poravnate kotizacijo.

KOTIZACIJA
Kotizacija za člane ZKP s plačano članarino za leto 2012 je 200 EUR, za člane brez plačane
članarine ter nečlane pa 300 EUR. V plačilo je vključena udeležba, gradivo ter kava in sok
med odmori.
Plačilo kotizacije izvedete na transakcijski račun Zbornice s pripisom PLAČILO
SEMINARJA. Na osnovi vašega nakazila vam bomo izstavili račun. Prosimo vas, da ob
registraciji predložite dokazilo o plačani kotizaciji. Plačilo ob registraciji ni mogoče.
Udeleženci seminarja bodo prejeli pisno gradivo in potrdilo o udeležbi na izobraževanju.
Podatki za plačilo:
Zbornica kliničnih psihologov Slovenije
Gotska 18
1000 Ljubljana
Transakcijski račun: 02014 0092300605
ID za DDV: 96486813
S pripisom: PLAČILO SEMINARJA

V upanju, da se na seminarju zberemo v čim večjem številu, vas lepo pozdravljamo

doc. dr. Ana Ožura, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
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asist. mag. Aleš Pražnikar, dr. med., spec. nevrolog
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nevrorehabilitacijo
dr. Alenka Sever, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
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dr. Rok Podkrajšek, univ. dipl. psih.
vodja skupine za organizacijo izobraževanj ZKP
asist. mag. Sana Čoderl, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
predsednica ZKP

