USPOSABLJANJE ZA KLINIČNE MENTORJE
»Usposabljanje za klinične mentorje« je interaktivna učna delavnica SIM centra Zdravstvenega doma Ljubljana.
KOMU JE NAMENJENA: Kliničnim mentorjem.
POTEK IN VSEBINA USPOSABLJANJA: V programu usposabljanja, ki je praktično naravnan, udeleženci pridobijo ustrezna
znanja in spretnosti iz vsebin, ki jih mora poznati klinični mentor.
Usposabljanje poteka v obliki podajanja kratkih teoretičnih vsebin, delavnic z učenjem ročnih spretnosti in veščin ter naprednih
simulacij, kjer lahko udeleženci modula združijo vso pridobljeno znanje. Svoje uspehe potrdijo in preverijo na koncu modula ob
»debrifingu«, kjer na posnetku scenarijev spoznajo svoje prednosti ter navsezadnje tudi pomanjkljivosti. Udeleženec modula
na koncu prejme potrdilo z osvojenimi kompetencami na modulu.
PROGRAM STROKOVNEGA SREČANJA:
ČASOVNICA

VSEBINA

NAČIN IZVEDBE

07:50 – 08:00

Registracija udeležencev

08:00 – 08:20

Karakteristika kakovostnega mentorja

predavanje

08:20 – 10:20

Teorija (nameni in cilj kliničnega usposabljanja, vloga in naloga
mentorja, pravice in dolžnosti učečega, ocenjevanje, preprečevanje
neželenih dogodkov na kliničnem usposabljanju, ukrepanje ob
prepoznavi potencialno nezanesljivih učečih)

predavanje

10:20 – 10:35

Odmor

10:35 – 12:05

Delavnice (ocenjevanje, demonstracija, izvedba negovalne
intervencije)

12:05 – 13:00

Debrifing

delavnice

PRIDOBLJENE KOMPETENCE MODULA: vloga in naloga mentorja, pravice in dolžnosti učečega, ocenjevanje,
preprečevanje neželenih dogodkov na kliničnem usposabljanju, ukrepanje ob prepoznavi potencialno nezanesljivih učečih
ČAS TRAJANJA MODULA: 8:00 – 13:00
CENA MODULA: Kotizacija na učni delavnici znaša 200,00 EUR z DDV.
Kotizacijo je potrebno poravnati po izstavitvi računa v valutnem roku.
KRAJ IZVEDBE MODULA: Simulacijski center Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, 1000 Ljubljana
PRIJAVA NA MODUL:
Prijava je skupinska, izvede pa jo vodja dejavnosti preko e-naslova: prijava.sim@zd-lj.si.
Število prijav je omejeno na 20 udeležencev.
Udeležba na modulu se šteje za strokovno izobraževanje. Seminar je s strani Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije
ter Zdravniške zbornice ovrednoten z licenčnimi točkami.

DODATNA VPRAŠANJA IN INFORMACIJE:
Tajništvo SIM centra:
E-pošta: taj.sim@zd-lj.si
Tel.: 031 396-533
Tel.: (01) 47-23-780
Ljubljana, 9. 8. 2019

