
 

   
 

 

P R O G R A M   

 

DAN MENTORJEV ŠTUDENTOM ZDRAVSTVENE FAKULTETE 

 

četrtek, 16. 9. 2021 

 

7:30 - 8:00 Registracija udeležencev prvega sklopa dopoldanskih predavanj namenjenih 
predvsem novim mentorjem 

8:00 - 8:05 Pozdrav udeležencem  

doc. dr. Miha Fošnarič, predstojnik CVU ZF UL  

8:05 - 8:25         Komunikacija v zdravstvenem timu 

viš. pred dr. Darja Thaler 

8:25 - 8:45    Pomen evalvacije strokovne prakse z vidika študenta, delovnega mentorja, 
delovne organizacije 

doc. dr. Andrej Ovca 

8:45 - 9:05    Izzivi na področju mentoriranja in praktičnega usposabljanja študentov ZF 

doc. dr. Andreja Kvas  

9:05 - 9:25 Ohranjanje dostojanstva in zasebnosti pacientov med izvajanjem kliničnega 
usposabljanja  

viš. pred. Robert Sotler, MSc.  

9:25 - 9:35  Razprava  

9:35 - 9:50  Odmor  

9:25 - 9:50 Registracija udeležencev drugega sklopa dopoldanskih predavanj, namenjenih 
vsem mentorjem 

9:50 - 10:00 Pozdravni nagovori  

 dr. Martina Oder- prodekanja za študijske zadeve; Robertina Benkovič - svetovalka 
direktorice ZD Ljubljana v ZN; dr. Miha Fošnarič, CVU ZF UL   

10:00 - 11:30    Komunikacija med mentorji in študenti v zdravstvu  

                         izr. prof. dr. Tina Kavčič  

11:30 – 11:40    Odmor  

11:40 - 12:00 Izkušnja komunikacije med mentorjem in študentom   

  (strok. sod. Polona Gorjup, klinični oddelek za torakalno kirurgijo UKC LJ) 

12:00 - 12:20 Doživljanje študentov komunikacija  ZF UL  

Tjaša Ulčnik, študentka  

12:20 - 12:35 Odmor 

 

 



 

12:35 - 15:00 Popoldanski program izobraževanja mentorjev po področjih:    

popoldansko tematsko področje  nosilec 

Babištvo in babiška nega Tita Stanek Zidarič. MSc. 

Delovna terapija:  
Vrednotenje kliničnega usposabljanja in DT proces  

mag. Alenka Plemelj 
Mohorič 
viš. pred. mag. Nevenka 
Gričar   
pred. Špela Mihevc 

Fizioterapija  
13:45 - 15:00: Vadba z navidezno resničnostjo v 
fizioterapiji 

dr. Urška Puh   

LZP 
15:30-17:00: Predstavitev konkretnih smernic za 
uspešno mentoriranje  Franc Rojko, mag. posl. ved 

Metodika zdravstvene vzgoje in promocija zdravja dr. Andreja Kvas 

Radiološka tehnologija izjemoma ni popold. dela 

Sanitarno inženirstvo  

 13:35 – 13:55: Rezultati evalvacije strokovne prakse 
2019/20 (Andrej Ovca) 

 13:55 – 14:15: Ines Grebenc, Martina Oder in 
Gregor Jereb: Vpliv fosfatov na razmnoževanje 
bakterije Escherichia coli 

 14:15- 14:35: Viktorij Mežnar Aubelj in Martina Oder: 
Načrt preprečevanja razmnoževanja bakterij 
Legionella v vodovodnem omrežju sistemov 
zobozdravstvenih stolov v slovenski zdravstveni 
ustanovi 

 14:35- 14:55: Mojca Jevšnik in Andrej Ovca: Kultura 
varnosti hrane   

dr. Rok Fink 

 12:35-14:15 – skupni del za vse mentorje študentov 
zdravstvene nege – prenos vsebin mentoriranj v 
klinično okolje 

 12.35-12:55 – Portfolio – naloge kliničnih mentorjev 
pri izpolnjevanju in ocenjevanju študentov  
(Manca Pajnič) 

 12:55-13:25 – Negovalna dokumentacija  - naloge 
kliničnih mentorjev  
(Renata Vettorazzi) 

 13:25-13:55 – Individualna naloga - naloge kliničnih 
mentorjev  
(Mirjam Ravljen) 

 13:55-14:15 – vprašanja udeležencev 

 14:15-15:00  - po področjih – nosilci predmetov bodo 
udeležencem na voljo za dodatna pojasnila po 
področjih. 

 

Zdravstvena nega 
internističnega in 
onkološkega bolnika 

Zdravstvena nega in 
mentalno zdravje  

Zdravstvena nega 
kirurškega bolnika 

Zdravstvena nega otroka in 
mladostnika 

Zdravstvena nega v 
patronažnem in 
dispanzerskem varstvu: 

Zdravstvena nega v 
intenzivni terapiji 

Zdravstvena nega 
starostnika in rehabilitacija:   

Zdravstvena nega žensk 

Nujna medicinska pomoč:  

Organizacijski odbor si pridržuje pravico do manjših sprememb v programu. 

 

15:00 – 15:15   Zaključek izobraževanja, izpolnjevanje evalvacijskih vprašalnikov preko spleta in 
pošiljanje e-certifikatov o pridobljenih funkcionalnih znanjih 

http://www2.zf.uni-lj.si/si/sodelavci1-5/pedagoski-sodelavci/plemelj-mohoric-alenka
http://www2.zf.uni-lj.si/si/sodelavci1-5/pedagoski-sodelavci/plemelj-mohoric-alenka

