Delavnice za mentorje v letu 2019/20
Tudi za naslednje akademsko leto smo pripravili pester program izobraževanja za mentorje v
družinski medicini. Delavnice so namenjene tako sedanjim, kot bodočim mentorjem; še naprej pa
si bomo prizadevali, da bo udeležba na delavnicah brezplačna in da bomo udeležbo omogočili
vsem, ki bi se delavni želeli udeležiti. Delavnice so razporejene po celi Sloveniji; zadnja delavnica
bo v mesecu aprilu v Strunjanu.

Učne delavnice za mentorje
Uvod v nacionalne učne delavnice je mednarodni tečaj učiteljev družinske medicine, ki poteka pod
pokriviteljstvom akademije učiteljev v družinki medicini EURACT. Tema letošnjega
mednarodnega tečaja je “Tiranija zdravja”. Izhodišče za temo izhaja iz definicije zdravja – ne le
odsotnost bolezni, temveč ampak tudi duševno, telesno, čustveno in socialno ugodje/blagostanje
V sodobni starojoči se družbi vsak sedmi odrasel trpi za kronično boleznijo; pogosto za več
kroničnimi boleznimi, kar lahko vodi v polifarmakoterapijo in tveganja povezana s pretirnanim
zdravljenjem. Torej pogovarjali se bomo o kvartarni preventivi, različnih individualno pogojenih
pogledih in zdravstvenih potrebah iter strategijah, kako jih obvladovati.
17. do 21. september 2019 - 28. mednarodni tečaj Janka Kersnika na Bledu
6. - 7. december 2019 - učna delavnica v Zrečah
10. - 11. januar 2020 - učna delavnica v Ljubljani
5. - 7. marec 2020 - učna delavnica v Moravskih toplicah
17. - 18. april 2020 - učna delavnica v Strunjanu.

Seminar za glavne mentorje
Seminar za glavne mentorje bo potekal na Zdravniški zbornici Slovenije 14.11.2019, kamor ste
vabljeni sedanji in bodoči mentorji specializantom. Krovna tema seminarja bo organizacija
izvajanja specilaizacije; predstavljene bodo novosti v poteku in izvajanju specilaizacije, nova
metode poučevanja, kompetenčni model za učitelje v družinski medicini ter seveda dovolj časa za
reševanje aktualne problematike in druženje.

Delavnica za nove mentorje
Tudi v letu 2020 načrtujemo pripravite delavnico za tiste, ki na mentorsko pot šele stopajo ali pa želijo
svoje znanje iz osnovnih tehnik poučevanja in ocenjevanja v ambulanti ponoviti oz. nadgraditi. Termin
delavnice bomo sporočili v naslednji številki časopisa.
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