
 

Katedra za zdravstveno nego 

organizira usposabljanje za klinične mentorje z naslovom 

 

K PACIENTU OSREDOTOČENA ZDRAVSTVENA NEGA  

 
usposabljanje za klinične mentorje bo potekalo na Visoki zdravstveni šoli v Celju, Mariborska cesta 7, 

v naslednjih terminih: 

 Marec 29. 3. 2022  

 Maj:  18. 5. 2022  

 September: 20. 9. 2022 

 

 

P R O G R A M  

(za 29. 3., 18. 5., 20. 9. 2022) 

14.30 - 15.00   

Registracija udeležencev (avla visoke šole) 

 

15.00 – 15.20  

Projekt QualMent – šola mentorstva in diseminacija rezultatov 

doc. dr. Boris Miha Kaučič, izr. prof. dr. Bojana Filej 

  

15.20 – 15.40  

Zadovoljstvo študentov s kliničnim usposabljanjem v učnih zavodih  –  

rezultati evalvacije v okviru samoelvacijskega procesa na Visoki zdravstveni šoli v Celju 

pred. Barbara Smrke, mag. Jerneja Meža, Komisija za kakovost Visoke zdravstvene šole v Celju 

 

15.40 – 16.25  

Holistična in k pacientu osredotočena zdravstvena nega 

izr. prof. dr. Bojana Filej 

 

16.25 – 16.40 

Razprava 

 

16.40 – 17.00  

Odmor 

 

 

 



 

17.00 – 17.45  

NANDA-I (klasifikacija 2018-2020) 

pred. Tamara Lubi 

 

PRAKTIČNI DEL USPOSABLJANJA – UČNA DELAVNICA 

 

17.45 – 19.15  

pred. Tamara Lubi 

Obravnava pacienta po novi klasifikaciji NANDA-I – študija primera  

(delo po skupinah) 

 

19.15 – 20.00  

Poročanje po skupinah 

 

20.00 – 20.15  

Evalvacija dogodka in podelitev potrdil o udeležbi 

 

 

Usposabljanje je za klinične mentorje VZŠCE brezplačno. Za prijavo izpolnite e-prijavnico, ki je 

dostopna na: https://forms.gle/DyyPhtDjfZR4zNYw5 najkasneje pet delovnih dni pred izvedbo 

posameznega termina usposabljanja. Število mest je omejeno (25), zato prijave sprejemamo do 

zasedbe prostih mest. Odjave upoštevamo do tri delovne dni pred usposabljanjem. Za 

nepravočasne odjave obračunamo strošek izvedbe delavnice 50 evrov. 

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo po e-pošti na naslov: info@vzsce.si ali 03 428 79 00.  

 

Strokovno usposabljanje za klinične mentorje je licenčno ovrednoteno na Zbornici zdravstvene in 

babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 

Slovenije, ki je nosilec javnega pooblastila MZ RS.  

 

Vljudno vabljeni,       
 

 

             Predstojnica Katedre za zdravstveno nego                 Prodekan za izobraževanje 

                             viš. pred. mag. Darja Plank                       doc. dr. Boris Miha Kaučič  

 

 

Dekan 

izr. prof. dr. Gorazd Voga 

 

https://forms.gle/DyyPhtDjfZR4zNYw5

