Katedra za družinsko medicino
Taborska ulica 8
2000 Maribor, Slovenija

Spoštovani asistenti in mentorji!

Letošnje leto nadaljujemo z organizacijo učnih delavnic za mentorje družinske medicine.
Letošnja tema je Pouk o odvrnljivo nevarnem potek bolezni/stanj na dodiplomski ravni.
Učna delavnica, že peta po vrsti, bo potekala v soboto, 7. maja 2016, na Medicinski
fakulteti Univerze v Mariboru, Taborska 8, Maribor. Delavnica se bo začela ob 8.30 in bo
trajala do 14.00. Postopek za dodelitev kreditnih točk je v teku. Udeležba na delavnici je
brezplačna.
V nadaljevanju je priložen program delavnice.
Veseli bomo, če se boste delavnice udeležili. Prijavite se gospe Vlasti Pisanec:
vlasta.pisanec@um.si.
Prijave sprejemamo najkasneje do 30. 4. 2016.

Lep pozdrav!

Doc. dr. Zalika Klemenc-Ketiš
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6. UČNA DELAVNICA ZA MENTORJE DRUŽINSKE MEDICINE (DM):
POUK O ODVRNLJIVO NEVARNEM POTEK BOLEZNI/STANJ NA DODIPLOMSKI RAVNI
Medicinska fakulteta Maribor, 7. maj 2016
Vodji delavnice:
Mag. Suzana Kert, dr. med.
Doc. dr. Zalika Klemenc-Ketiš, dr. med.
Izvajalci:
Doc. dr. Ksenija Tušek-Bunc, dr. med.
Asist. Lea Gril Jevšek, dr. med.
Asist. dr. Erika Zelko, dr. med.
Asist. dr. Andrej Kravos, dr. med.
URA

TEMA

METODA

VODJA

8.30-8.40

Uvod v delavnico – pomen teme delavnice

Plenarno

Suzana,
Zalika

8.40-9.00

Sistem varnosti in odvrnljivo nevarni potek v DM

Predavanje

Zalika

9.00-9.30

Kako študente v ambulanti DM učiti o odvrnljivo
nevarnem poteku?

Predavanje

Ksenija

9.30-10.30

Predstavitev kliničnih primerov iz možnega
nevarnega poteka (prsna bolečina, kolaps in motnje
zavesti, dušenje, huda bolečina) – 10 min
predstavitev primera in 5 min razprave ob primeru

Predavanje - 4
primeri iz prakse

Lea

Andrej

/šlo naj bi za resnične poučne primere iz prakse
predavateljev, ki so lahko tudi daljši po 15 min in 5
min razprave, lahko je od tri do pet kliničnih
primerov/
10.30-11.00

Odmor

11.30-13.00

Izdelava vinjete za igre vlog ali MEQ za 4. letnik v
skupinah:

Erika

Suzana

Delo v skupinah

Lea
Erika

-bolnik s kašljem

Andrej

-bolnik z glavobolom

Suzana

- bolnik z bolečino v trebuhu
- bolnik z dispepsijo
/vsaka skupina izdela vsaj eno vinjeto, lahko tudi
dve/
13.00-13.30

Predstavitev dela v skupinah

13.30-14.00

Zaključek delavnice

Plenarno
Zalika
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