
 

   
 

 

P R O G R A M   

 

DAN MENTORJEV ŠTUDENTOM ZDRAVSTVENE FAKULTETE 

 

Izvedba v spletnem okolju (ZOOM), 17. september 2020 

 

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

8:00 - 8:05 Pozdrav udeležencem  

dr. Katarina Kacjan Žgajnar 

8:05 - 8:25         Komunikacija v zdravstvenem timu 

dr. Darja Thaler 

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

dr. Andrej Ovca 

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

dr. Andreja Kvas  

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

Robert Sotler, MSc.  

9:25 - 9:35  Razprava  

9:35 - 9:45  Odmor  

9:15 - 9:45 Registracija udeležencev drugega sklopa dopoldanskih predavanj, namenjenih 
vsem mentorjem*  

9:45 - 9:55 Pozdravna nagovora prodekanje za študijske zadeve in pomočnice glavne 
medicinske sestre UKCL za izobraževanje  

9:55 - 11:25      Kompetence mentorja za učinkovito vodenje praktičnega usposabljanja študentov 

dr. Monika Govekar Okoliš  

11:25 - 11:35  Odmor  

11:35 - 11:50 Izkušnja študentov ZF UL s prostovoljstvom v času epidemije s COVID 19 

Žiga Metelko  

11:50 - 12:05 Doživljanje kliničnega usposabljanja s strani študentov ZN ZF UL  

 Valentina Syla  

12:05 - 13:00 Čuječnost pri delu zdravstvenega delavca  

Tina Kamenšek, mag. zdr. nege 

13:00 - 13:15 Razprava  

13:15 - 13:45 Odmor za kosilo in mreženje udeležencev preko spleta 



13:45 - 15:00 Popoldanski program izobraževanja mentorjev po področjih    

 

popoldansko tematsko področje  nosilec 

Babištvo in babiška nega 
"Doseganje praktičnih kompetenc diplomantov babištva" dr. Polona Mivšek. 

Delovna terapija  
mag. Alenka Plemelj 
Mohorič 

Fizioterapija  
Priporočila za obravnavo bolečine v spodnjem delu hrbta 
(dr. A. Kacin, M. Ipavec, mag. kin.) dr. Alan Kacin, Matej Ipavec   

LZP Franc Rojko, mag. posl. ved 

Metodika zdravstvene vzgoje in promocija zdravja 
Pomen zdravstvene pismenosti v procesu zdravstvene 
vzgoje in orodja za ugotavljanje zdravstvene pismenosti dr. Andreja Kvas 

Radiološka tehnologija 
»Radiološki inženir v prihodnosti« Tina Starc, Msc. 

Sanitarno inženirstvo  

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

 13:55 – 14:15: Kaj dela sanitar’c med epidemijo? 
(Andrej Ovca) 

 14:15 – 14:35: Razmnoževanje bakterij Legionella 
pneumophila v slepih vodih vodovodnega sistema 
(Valentina Markovič, Martina Oder) 

 14:35 – 14:55: Določanje fizikalnih in kemijskih 
dejavnikov, ki vplivajo na pospeševanje izločanja 
biocida oktilizotiazolinona iz notranjih barvnih 
nanosov (Lovro Tomazin, Andrijana Sever Škapin, 
Polonca Trebše) 

dr. Rok Fink 

Zdravstvena nega internističnega in onkološkega bolnika mag. Albina Bobnar 

Zdravstvena nega kirurškega bolnika: 
Izvedba predavanj in kliničnega usposabljanja s področja 
ZN kirurškega bolnika pred, med in po epidemiji-
izmenjava mnenj in izkušenj dr. Mirjam Ravljen 

Zdravstvena nega otroka in mladostnika 
Martina Bizjak, Renata 
Vettorazzi, dr. Darja Thaler 

Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem 
varstvu 
* Coaching: pot do cilja 

interaktivno izobraževanje za mentorje študentom 
smeri Zdravstvena nega  
 Osnove coachinga 

 Uporabnost zdravstvenega coachinga za delo s 
pacientom 

 Kako izvajati e-coaching, predstavitev modela 
DigiNurse 

 Delavnica 

 Priporočila za domov mag. Marija Milavec Kapun 

Zdravstvena nega v intenzivni terapiji 
Bernarda Djekić,  
Tina Gogova 

Zdravstvena nega starostnika in rehabilitacija  dr. Manca Pajnič 

Zdravstvena nega žensk dr. Suzana Mlinar 

 

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


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

 

* Coaching: pot do cilja: namenjeno mentorjem smeri Patronaža in službe za zdravstveno varstvo, nekaj 
mest bo na voljo tudi za druge mentorje študentom zdravstvene nege.  
 

Organizacijski odbor si pridržuje pravico do manjših sprememb v programu.  

 

 

 

Medijski pokrovitelj 
 

 


