
           

 

SEKCIJA MS IN ZT V REHABILITACIJI 

IN ZDRAVILIŠKI DEJAVNOSTI 

v sodelovanju z  

Zbornico – Zvezo in Združenjem urologov Slovenije 
 

 

organizira tečaj za pridobitev specialnih znanj iz področja  

 

 

ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA  

Z MOTNJAMI URINIRANJA 
 

 

01. marec - 20. junij 2023 

Pisno preverjanje znanja in praktični zaključni izpit bo 20. 06. 2023 

 

 

Vodja tečaja  

Maja Vrabič, dipl. m. s.,  

predsednica Sekcije MS in ZT v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti 

 

Programsko – organizacijski odbor  

Maja Vrabič, Nataša Kic, Majda Topler, Željka Rikić, Milanka Markelič 
 

 



           

 

PROGRAM TEORETIČNEGA DELA IZOBRAŽEVANJA 
URI Soča, Linhartova 51, Ljubljana 

 

Sreda, 01.Marec 2023 – 1. dan 

Registracija  07.00 – 8.00 

Vsebina predmeta Predavatelj Ura 

Pomen posebnih znanj iz področja 

zdravstvene nege pacienta z motnjami 

uriniranja 

Viki Kotar, mag. zdrav. nege, 

URI Soča, Ljubljana 

08.00 – 08.45 

(1) 

Anatomija in fiziologija sečil odraslega Rok Kovačič, dr. med., specializant 

urologije, 

Oddelek za urologijo, UKC Maribor  

08.45 – 10.15 

(2) 

ODMOR  10.15 – 10.45 

Posebnosti anatomije in fiziologije sečil 

pri otrocih 

Jovana Bekić, dr. med., specializantka 

urologije,  

KO za urologijo, UKC Ljubljana 

10.45 – 11.30 

(1) 

Diagnostične metode v urologiji Boris Košuta, dr. med., FEBU, spec. 

urolog, Oddelek za urologijo,  

SB Slovenj Gradec 

11.30 – 12.15 

(1) 

Vloga medicinske sestre v urološki 

ambulanti 

Marina Grenko, dipl. m. s., 

Oddelek za urologijo, SB Slovenj Gradec 

12.15 – 13.00 

(1) 

Sponzor 

VALENCIA STOMA MEDICAL 

Saša Oberstar 13.00 – 13.15  

KOSILO  13.15 – 14.00 

Motnje v uriniranju kot posledica bolezni 

urogenitalnega sistema 

Primož Tršinar, dr. med. spec. urolog, 

Oddelek za urologijo, SB Novo Mesto 

14.00 – 15.30 

(2) 

Transuretralna kateterizacija moškega -  

indikacije, tehnika in zapleti 

Urška Kmetec, dr. med., spec. 

urologinja,  

KO za urologijo, UKC Ljubljana 

15.30 – 17.00 

(2) 

ODMOR  17.00 – 17.15 

Zdravstvena nega otroka z motnjami 

uriniranja 

Sabina Osolnik, dipl. m. s., 

URI Soča, Ljubljana 

17.15 – 18.00 

(1) 

Zdravstvena nega bolnika po urološki 

operaciji 

Amela Mikan, dipl. m. s.,  

URI Soča, Ljubljana 

Minela Mikan, zdr. teh.,  

KO za urologijo, UKC Ljubljana 

18.00 – 18.45 

(1) 



           

 

Četrtek, 02.Marec 2023 – 2. dan 

Vsebina predmeta Predavatelj Ura 

Zagotavljanje kontinuirane zdravstvene 

nege pacientov z urinskimi drenažami 

Majda Topler, mag. zdr. nege, 
Oddelek za urologijo, SB Slovenj Gradec 

08.00 – 08.45 

(1) 

Oskrba nefrostome, cistostome in 

trajnega urinskega katetra 

Helena Kotnik, dipl. m. s., 

Oddelek za urologijo, SB Slovenj Gradec 

08.45 – 9.30 

(1) 

Bolezni in poškodbe, ki povzročajo 

nevrološko motnjo delovanja spodnjih 

sečil 

Doc. dr. Metka Moharić, dr. med.,  

URI Soča, Ljubljana 

09.30 – 10.15 

(1) 

ODMOR  10.15 – 10.45 

Urodinamske preiskave Doc. dr. Metka Moharić, dr. med.,  

URI Soča, Ljubljana 

10.45 – 11.30 

(1) 

Vloga medicinske sestre v urodinamski 

ambulanti 

Peter Vrisk, dipl. zn.  

URI Soča, Ljubljana 

11.30 – 12.15 

(1) 

Etične dileme pri obravnavi pacienta z 

motnjami uriniranja 

Darinka Klemenc, dipl. m. s. 

 

12.15 – 13.00 

(1) 

Sponzor  

MEDICO3: Curan katetri 

Eva Bukovec 13.00 – 13.15 

KOSILO  13.15 – 14.00 

Obravnava pacienta z urinsko drenažo v 

domačem okolju 

Renata Batas, dipl. m. s., ET 

ZD Ljubljana, patronažno varstvo 

14.00 – 14.45 

(1) 

Zagotavljanje pravic zavarovanih oseb do 

medicinskih pripomočkov pri 

inkontinenci in težavah z odvajanjem 

seča 

Drago Perkič, vodja odd. za 

medicinske pripomočke, ZZZS 

14.45 – 15.30 

(1) 

Fizioterapevtska obravnava pacienta z 

urinsko inkontinenco 

doc. dr. Darija Šćepanović, viš. fiziot., 

UKC Ljubljana, Ginekološka klinika 

15.30 – 17.00 

(2) 

ODMOR  17.00 – 17.15 

Pomen raziskovanja na področju  

zdravstvene nege 

doc. dr. Andreja Kvas, 

ZF UNI Ljubljana 

17.15 – 18.00 

(1) 

Navodila za izvedbo seminarskih nalog  

15 minut na udeleženca 

prvih 16 predstavitev 1.6.2023 

drugih 16 predstavitev 2.6.2023 

Org. program. odbor 

 

18.00 – 18.45 

(1) 

 



           

 

Petek, 03.Marec 2023 – 3. dan 

Vsebina predmeta Predavatelj Ura 

Intravezikalna instalacija zdravil  Željka Rikić, dipl. m. s., 

Oddelek za urologijo, UKC Maribor 

08.00 – 08.45 

(1) 

Zdravstvena nega nevrološkega pacienta 

z motnjami uriniranja 

Veronika Vidmar, dipl. m.s., 

URI Soča, Ljubljana 

08.45 – 10.15 

(2) 

ODMOR  10.15 – 10.45 

Zdravstvena nega pacienta z nevrogenim 

mehurjem in intermitentna kateterizacija 

Romana Zupan, dipl. m. s., 

URI Soča, Ljubljana 

10.45 – 12.15 

(2) 

Hormonsko zdravljenje pacienta s 

karcinomom prostate 

Milanka Markelič, dipl. m. s.,  

Oddelek za urologijo, SB Novo Mesto 

12.15 – 13.00 

(1) 

Sponzor  

Primerjava IK med SLO in drugimi 

državami EU 

Sponzor  

LENTISMED 

Pina Erklavec 

13.00 – 13.15  

KOSILO  13.15 – 14.00 

Bolnišnične okužbe Irena Zupančič Knavs, dipl. m. s.,  

URI Soča, Ljubljana 

14.00 – 14.45 

(1) 

Zagotavljanje kakovostne in varne 

zdravstvene nege pacienta z motnjami 

uriniranja 

Tadeja Drenovec, dipl. m. s., 

URI Soča, Ljubljana 

14.45 – 15.30 

(1) 

Vključevanje svojcev v proces 

zdravstvene vzgoje pri pacientu z 

motnjami uriniranja 

Katja Ronchi, univ. dipl. soc. del.,  

URI Soča, Ljubljana 

15.30 – 17.00 

(2) 

ODMOR  17.00 – 17.15 

Proces sprejemanja in psihološke motnje 

pri osebah z inkontinenco 

asist. dr. Katja Dular, univ. dipl. psih., 

special. klin. psihologije,  

URI Soča, Ljubljana 

17.15 – 18.00 

(1) 

Psihološke intervencije, ki pomagajo pri 

posegih zdravstvene nege inkontinentnih 

pacientov - delavnica 

asist. dr. Katja Dular, univ. dipl. psih., 

special. klin. psihologije,  

URI Soča, Ljubljana 

18.00 – 18.45 

(1) 

 
  

 
 



           

 

SEMINARSKE VAJE 

 

Termin: četrtek, 1.6.2023 

Vsebina predmeta Predavatelj Ura 

08.00 – 13.45 

Št. 

kontaktnih 

ur 

Predstavitev seminarskih nalog 

(udeleženci od 1 do 16) 

15 minut na udeleženca 

Maja Vrabič 

Nataša Kic 

Majda Topler 

Andreja Kvas 

8.00 – 9.00 

9.00 – 10.00 

odmor 10.00 – 10.30 

10.30 – 11.30 

11.30 – 12.30 

razprava 

12.30 – 13.15 

6 

  

Termin: petek, 2.6.2023 

Vsebina predmeta Predavatelj Ura 

08.00 – 13.45 

Št. 

kontaktnih 

ur 

Predstavitev seminarskih nalog  

(udeleženci od 17 do 32) 

15 minut na udeleženca 

Maja Vrabič 

Nataša Kic 

Majda Topler 

Andreja Kvas 

8.00 – 9.00 

9.00 – 10.00 

odmor 10.00 – 10.30 

10.30 – 11.30 

11.30 – 12.30 

razprava 

12.30 – 13.15 

6 

 

ZAKLJUČNI PISNI IZPIT 

 

Torek, 20.JUNIJ 2023 9.00 – 10.30 

(2) 

 

Skupno št. ur teoretičnega dela: 50 



           

 

PROGRAM PRAKTIČNEGA DELA IZOBRAŽEVANJA 

 

Vrsta predmeta Učna baza / vodja Ura 

Učne delavnice – IK moškega, IK 

ženske, vstavitev TUK pri 

moškem/ženski 

URI Soča Ljubljana 

Maja Vrabič, dipl. m. s. 

08.00 – 16.00  

Termin:  

marec, april, maj, junij 2023 

 

Vrsta predmeta Učna baza / vodja Ura 

Urološka special. amb.: splošni 

pregled, anamneza, simptomatika, 

diagnostika, odvzem urina za 

preiskave, kateterizacija ženske in 

moškega, katetrizacija otroka, 

cistoskopije, punkcije prostate s 

pomočjo TRUZ, utrazvok sečil… 

SB Slovenj Gradec 

Majda Topler, mag. zdr. nege 

UKC Maribor 

Željka Rikić, dipl. m. s. 

SB Novo Mesto 

Milanka Markelič, dipl. m. s. 

08.00 – 16.00  

Termin: 

marec, april, maj, junij 2023 

 

Vrsta predmeta Učna baza / vodja Ura 

Urološka operacijska soba: 

seznanitev z urološkimi operacijami, 

transuretralne resekcije prostate, 

operacija karcinoma prostate, 

transuretralne operacije tumorja 

sečnega mehurja… 

SB Slovenj Gradec 

Majda Topler, dipl. m. s. 

UKC Maribor 

Željka Rikić, dipl. m. s. 

SB Novo Mesto 

Milanka Markelič, dipl. m. 

08.00 – 16.00  

Termin: 

marec, april, maj, junij 2023 



           

 

Vrsta predmeta Učna baza / vodja Ura 

Urološki oddelek: ZN pacienta s TUK, 

vstavitev TUK, menjava TUK, 

prebrizgavanje katetra, perfuzija 

mehurja, mehanično izpiranje 

mehurja…   

SB Slovenj Gradec 

Majda Topler, dipl. m. s. 

UKC Maribor 

Željka Rikić, dipl. m. s. 

SB Novo Mesto 

Milanka Markelič, dipl. m. s. 

08.00 – 16.00  

Termin: 

marec, april, maj, junij 2023 

   

Vrsta predmeta Učna baza / vodja Ura 

Seznanitev s fizioterapevtsko 

obravnavo pacientov z UI 

Terme Dobrna  

Barbara Kočar, dipl. fiziot. 

08.00 – 16.00  

Termin: 

marec, april, maj, junij 2023 

   

Vrsta predmeta Učna baza / vodja Ura 

Seznanitev s preiskavo – 

urodinamika 

URI Soča, Ljubljana 

Maja Vrabič, dipl. m. s. 

08.00 – 16.00  

Termin:  

marec, april, maj, junij 2023 

48 ur 

 

 

 

ZAKLJUČNI PRAKTIČNI IZPIT Torek, 20.JUNIJ 2023 11.30 – 16.30 

 

Skupno št. ur praktičnega dela: 53 

 



           
 

Namen tečaja: 

Namen izvedbe izobraževanja je opremiti diplom. med. sestre in diplom. zdravstvenike z znanjem: 

- zdrav. nege pacienta z motnjami v uriniranju (urinska inkontinenca, retenca urina,…), 

- urinske katetrizacije ženske in moškega,  

- izbire in predpisovanjem medicinskih pripomočkov za omenjene paciente, drugih znanj iz tega področja. 

Komu je tečaj namenjen: 

Tečaj je namenjen diplom. med. sestram in diplom. zdravstvenikom, ki delajo na področju urologije, 

kirurgije, travmatologije, nevrologije, internistike, patronažne dejavnosti in drugih področij 

zdravstvene nege, kjer bi jim to znanje koristilo.  

Obsežnost tečaja: 

Izobraževanje zajema 103 ure od tega 50 ur teoretičnih vsebin ter 53 ur praktičnega usposabljanja. 

Zaključi se s pisnim in praktičnim preverjanjem znanja. 

Pogoji za pridobitev priznanja o specialnih znanjih s področja zdravstvene nege pacienta z motnjami 

uriniranja: 80% prisotnost na predavanjih; 100% prisotnost na kliničnih vajah in seminarjih; pozitivna 

ocena preverjanja znanja (60% pisni del, 20% seminarska naloga, 20% praktični del). 

Lokacija učnih baz: 

Udeleženci bodo klinične vaje opravili v spodaj navedenih centrih glede na vsebino po predhodnem 

dogovoru z mentorji iz dotičnih učnih baz. 

Organizacijski odbor programa si, v primeru potrebe, pridržuje pravico do spremembe datumov 

izobraževanja po predhodnem dogovoru z vsemi udeleženci. 

• Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije SOČA, Linhartova 51,  
1000 Ljubljana   

• Terme Dobrna d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna 

• SB Slovenj Gradec, KO za urologijo, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec  

• UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor 

• SB Novo Mesto, Šmihelska cesta 1 8000 Novo mesto 

 

 

Pisno preverjanje znanja in praktični zaključni izpit: 20.junij 2023 od 9.00 do 16.30. 

 

https://www.bing.com/local?lid=YN8163x937604064413952107&id=YN8163x937604064413952107&q=Splo%c5%a1na+bolni%c5%a1nica+Novo+mesto&name=Splo%c5%a1na+bolni%c5%a1nica+Novo+mesto&cp=45.80016326904297%7e15.163840293884277&ppois=45.80016326904297_15.163840293884277_Splo%c5%a1na+bolni%c5%a1nica+Novo+mesto


           

 

Kotizacija:  

Kotizacija za udeležbo znaša 650,00 € + DDV. Kotizacija vključuje predavanja in izročke predavanj na 
USB ključku, kosilo ter prigrizek in napitke v odmoru. 

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun ZZBNS-ZDMSZTS, številka:  

SI56 0203-1001-6512-314, sklic na številko 00 0213-01032023, z obveznim pripisom za Sekcijo MS in ZT 

v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti, ki je odprt pri NLB d.d., poslovalnica Tavčarjeva 7, 1000 

Ljubljana.  

 
Število udeležencev je omejeno na 32 oseb. 

Prijave in informacije: 

Prijave sprejemamo do zasedbe mest na spletni strani Zbornice – Zveze  www.zbornicazveza.si, pod: E 
– PRIJAVA ali na e-naslov: vrabic.maja@gmail.com. 
Ob prijavi obvezno posredujte naslednje podatke: ime in priimek udeleženca, naslov bivanja, e-kontakt 
in tel. št., naziv ustanove, naziv plačnika kotizacije, članstvo v Z-Z. 
 
Odjavite se lahko do vključno 21.02.2023 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. 
 
Registracija prvi dan izobraževanja bo potekala na elektronski način, zato imejte s seboj člansko 
izkaznico, številko licence v kolikor jo imate in potrdilo o plačilu kotizacije. Naslednje dni bo preverjanje 
prisotnosti s podpisi udeležencev. 
 
 

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). 

 
 
 
Ljubljana, 8.12.2022 Vodja tečaja in predsednica Sekcije                              

                               Maja Vrabič 
 


