
 

 

 

KATEDRA ZA ZDRAVSTVENO NEGO 

organizira usposabljanje za klinične mentorje začetnike z naslovom 

 

KAKOVOSTNO KLINIČNO MENTORSTVO JE POGOJ ZA 

DOSEGANJE ZASTAVLJENIH UČNIH CILJEV 

 

Spoštovani, 

 

spomladansko usposabljanje za kliničnem mentorje začetnike bo potekalo na Visoki zdravstveni šoli 

v Celju, Mariborska cesta 7, v soboto, 21. 04. 2018, v predavalnici A, s pričetkom ob 8.00 uri.   

 

Usposabljanja se lahko udeležijo tudi klinični mentorji, ki že opravljajo mentorstvo v kliničnem okolju. 

 

P R O G R A M 

 

TEORETIČNI DEL USPOSABLJANJA 

 

7.30 – 8.00  

Registracija udeležencev (avla visoke šole) 

 

Uvodni pozdrav organizatorja 

 

8.00 – 8.40 

Zadovoljstvo študentov in kliničnih mentorjev z organizacijo in izvedbo kliničnega 

usposabljanja v učnih zavodih - rezultati evalvacije  

pred. mag. Andreja Hrovat Bukovšek, mag. Jerneja Meža, Visoka zdravstvena šola v Celju, Komisija za kakovost 

 

8.40 – 9.00 

Odgovornosti in obveznosti študenta na kliničnem usposabljanju – vidik izobraževalnega in 

zdravstvenega zavoda 

viš. pred. dr. Boris Miha Kaučič, viš. pred. mag. Darja Plank, viš. pred. mag. Hilda Maze, Visoka zdravstvena šola v 

Celju  

 

9.00 – 10.30 

Predstavitev knjižice aktivnosti zdravstvene nege, učne negovalne dokumentacije in navodil za 

izpolnjevanje študije primera 

viš. pred. mag. Darja Plank, viš. pred. mag. Hilda Maze, Bojana Jecl, strok. sod. in Ahbeer Al Sayegh, strok. sod., 

Visoka zdravstvena šola v Celju  



10.30 – 10.45 

Razprava 

 

10.45 – 11.15 

Odmor 

 

11.15 – 12.15 

Praktični del I 

 

12.15 – 12.30 

Odmor 

 

12.30 – 13.30 

Praktični del II 

PRAKTIČNI DEL USPOSABLJANJA  

Vsak udeleženec se udeleži vseh delavnic. 
 

Kabinet za zdravstveno nego I Kabinet za zdravstveno nego II 

 

Odvzem krvi iz vene, aplikacija iv kanile 

viš. pred. mag. Hilda Maze 

 

 

Hipodermokliza 

Majda Hrastnik, strok. sod.  

 

Predavalnica B Predavalnica C 

 

Podkožna venska valvula 

viš. pred. mag. Darja Plank 

 

Zdravstvena nega pacienta z urinskim katetrom 
pred. Suzana Drame 

 

 

13.30 – 14.00  

Razprava in evalvacija srečanja 

 

Usposabljanje je za kliničnem mentorje VZŠCE brezplačno. Za prijavo izpolnite priloženo 
prijavnico in jo pošljite na Visoko zdravstveno šolo v Celje, Mariborska cesta 7, Celje ali po e-pošti: 
info@vzsce.si najkasneje do 16. 4. 2018. Število mest je omejeno, zato prijave sprejemamo do zasedbe 
prostih mest. Za dodatne informacije smo vam na voljo po e-pošti na naslov: info@vzsce.si ali 03 428 
79 00.  
 

Programsko – organizacijski odbor 

viš. pred. mag. Darja Plank, viš. pred. dr. Boris Miha Kaučič, viš. pred. mag. Hilda Maze, 

Katja Esih, Alenka Presker Planko 

 

         Predstojnica Katedre za zdravstveno nego:         Dekan VZŠCE: 

            viš. pred. mag. Darja Plank, prof. zdr. vzg.  izr. prof. dr. Gorazd Voga, dr. med., spec. 

 

 


