
 
 

organizira seminar z naslovom: 
 

»Kognitivna rehabilitacija: integrativni 
nevropsihološki pristop« 

z gostjo 
dr. Barbaro A. Wilson, spec. klin. psih. 

 

 
Ljubljana, 30. 11. 2017 

 
Vodja: asist. dr. Urša Čižman Štaba, spec. klin. psih. 

 
Organizacijski odbor: 

· asist. dr. Urša Čižman Štab, spec. klin. psih. 
· Karmen Resnik, dipl. zdr. psih, mag. nevr. zn. 
· Nika Bolle, uni.dipl.psih., specializantka klin.psih. 

 

PROGRAM POSVETA 

 
8.00 - 8.30 Registracija udeležencev 

8.30 - 8.50 Urša Čižman Štaba: Kognitivna rehabilitacija in temeljni kognitivni 
nevropsihološki principi v ozadju kognitivne rehabilitacije 

8.50 - 9.10 Karmen Resnik: Z dokazi podprta kognitivna rehabilitacija: metodološki 
izzivi, indikacije in uporabnost 

9.10 - 9.30  Dare Kovačič: Kliničnopsihološko ocenjevanje kot nujni del kognitivne 
rehabilitacije 

9.30 – 9.45 odmor za kavo 

9.45 - 10.05 Svetlana Logar in Barbara Horvat Rauter: Kognitivna rehabilitacija pri 
otrocih 

10.05 - 10.25 Barbara Starovasnik Žagavec: Izzivi kognitivne rehabilitacije pri pacientih s 
sindromom neglekta  



10.25 – 10.45 Petra Drnovšek in Sabina Frankovič: Nevropsihologija kronične bolečine in 
integrativni pristopi v rehabilitaciji 

10.45 - 11.05  Katja Dular: Pogosto spregledane kognitivne in razpoloženjske motnje pri 
politravmi 

11.05 - 11.25 Katja Zupančič: Kognitivna rehabilitacija pri geriatrični populaciji 

11.25 - 11.40 odmor za kavo 

11.40 - 12.00 Lejla Kmetič: Čustva, motnje razpoloženja in kognitivna učinkovitost 

12.00 - 12.20 Vesna Mlinarič Lešnik, Suzana Vrhovac: Uporaba tehnik čuječnosti v 
skupinski kognitivni rehabilitaciji bolnikov z možgansko okvaro 

12.20 – 12.40 Miha Rutar in Marjana Krajnc Dobre: Pomen vključevanja družinskih članov 
v proces kognitivne rehabilitacije 

12.40 - 13.00 Nina Bras Meglič in Ana Petrović: Kronificirani  kognitivni primanjkljaji  in 
vključevanje oseb v delovno okolje  

13.00 – 14.00 KOSILO 

14.00-16.00 Barbara A. Wilson: Neuropsychological Rehabilitation for people with non-
progressive brain  injury" (v angleškem jeziku) 

 
Barbara A. Wilson je klinična psihologinja, specializirana za pomoč ljudem s 
pridobljeno možgansko poškodbo. Objavila je 16 knjig, večinoma o nevropsihološki 
rehabilitaciji, 7 široko uporabljenih nevropsiholoških testov in več kot 250 člankov in 
poglavij, večinoma s področja rehabilitacije. Predava po vsem svetu, zlasti v Evropi, 
Severni in Južni Ameriki, Avstraliji in Hongkongu. 
 
Je urednica revije Neuropsychological Rehabilitation. Leta 1996 je ustanovila center 
Oliver Zangwill za nevropsihološko rehabilitacijo v mestu Ely, kjer je vodja raziskav.  
 
Objavila je več testov, med njimi: Rivermead Behavioural Memory Test, The 
Behavioural Inattention Test, The Behavioural Assessment of The Dysexecutive 
Syndrome and The Wessex Head Injury Matrix.  
 
Leta 1984 je bila nagrajena z nagrado May Davidson za izjemne prispevke v klinični 
psihologiji. Leta 1998 je prejela nagrado OBE na seznamu častnih nagrad kraljice za 
storitve v medicinski rehabilitaciji. Leta 2000 je bila nagrajena z nagrado 
Distinguished Scientist iz British Psychological Society; Leta 2002 je prejela nagrado 
Professional of the Year v družbi Encephalitis Society; Leta 2003 pa je za svojo knjigo 
»Študije primerov pri nevropsihološki rehabilitaciji« osvojila nagrado za letno nagrado 
britanskega psihološkega društva. 
 
Leta 2004 je prejela častni doktorat na Univerzi v East Angliji. Je članica Britanskega 
psihološkega društva, Akademije medicinskih znanosti in Akademije učnih društev 
socialnih ved.  
 



S P L O Š N E    I N F O R M A C I J E 
 
Komu je seminar namenjen? 
Posvet je namenjen psihologom, zdravnikom, medicinskim sestram, delovnim 
terapevtom, fizioterapevtom, socialnim delavcem, študentom, prostovoljcem in 
ostalim, ki se želijo spoznati s teoretičnimi vidiki kognitivne rehabilitacije in temeljnimi 
kognitivno-nevropsihološkimi principi v ozadju kognitivne rehabilitacije. 
 
Lokacija: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - SOČA, Linhartova 
51, 1000 Ljubljana; predavalnica v 4. nadstropju Vrtnice.  
 
Kotizacija:  
● 80 € brez ddv;  vključuje zbornik predavanj, kosilo in kavo med odmori, potrdilo o 

udeležbi.  V 8 dneh po končanem seminarju oz. delavnici, vam bomo po pošti poslali 
račun. 
 

Udeležencem seminarja bodo izdana potrdila o udeležbi; za zdravnike pa hkrati tudi za uvel javljanje 
licenčnih točk za zdravnike pri Zdravniški zbornici Slovenije. 
 
Prijave in informacije: 
 
Prijave pošljite najpozneje do 20.11.2017 na naslov:  
Vesna Grabljevec, Tajništvo zdravstvenih programov, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut 
Republike Slovenije – SOČA, Linhartova 51, 1000 Ljubljana 
Tel.: 01/ 4758 243, Fax: 01/ 437 20 70 , E-mail: vesna.grabljevec@ir-rs.si  
       

P R I J A V N I C A  
Seminar »Kognitivna rehabilitacija: integrativni nevropsihološki pristop«  

URI Soča,30.11.2017 
 

Udeleženec - Ime in priimek:  

Ustanova (ulica, kraj, poštna št.):   

_______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
Telefon:  E-mail:  
Profil, delovno mesto:  
Plačnik kotizacije:   
Naslov:   
Identifikacijska številka za DDV:          Davčni zavezanec:         DA          NE 
 
Datum:_____________                  ŽIG             Podpis:   
 

 
 

Prijavnica ima status naročilnice; prosimo vas da jo izpolnite v celoti in čitljivo. 


