OBRAZEC ZA VODENJE LETNEGA RAZGOVORA

Avtorji: Komisija za podiplomsko usposabljanje pri Zdravniški zbornici Slovenije
Ljubljana, julij 2019

1.

PRETEKLO LETO

1.1.

Dejstva, ki opisujejo potek specializacije – znanje, spretnosti
Opravljene izobraževalne aktivnosti v odstotku predvidenih s programom.
Prilogo pripravi specializant in jo potrdi glavni mentor (GM) ter povzame v oceni.
ANALIZA:
ZAVEZE:

1.2.

MSF 360⁰ ocena specializanta – profesionalizem
Pred razgovorom pridobi specializant ocene po planu ocenjevalcev. GM zbere ocene
in pripravi komentar.
ANALIZA:
ZAVEZE:

1.3.

Kritični dogodki (če je odgovor DA, izpolnite še analiza/zaveze)
Varnost pacienta:
NE
DA
ANALIZA:
ZAVEZE:
Osebna varnost specializanta:
ANALIZA:

NE

DA

ZAVEZE:
Integriteta specializanta:
ANALIZA:

NE

DA

ZAVEZE:
1.4. Specializantova prosta ocena poteka specializacije in analiza vprašalnika o poteku
specializacije
Glej npr. »Mentoring reflective log« ali naslednja potencialna vprašanja: Ali ste zadovoljni s
svojim strokovnim napredkom? Katere so glavne vsebine, ki bi se jih po vašem mnenju morali
naučiti v preteklem letu, pa se jih niste? Kakšne okoliščine so to preprečile? Kako preteklo leto
ocenjujete z vidika izobraževalne vrednosti? Kako posamezno kroženje ocenjujete z vidika
izobraževalne vrednosti? Kako ocenjujete profesionalizem v okolju, v katerem ste se
usposabljali? Kako ocenjujete prispevek neposrednih mentorjev? Kaj bi morali pri sebi
spremeniti? Ali ste sicer zadovoljni z življenjem? Ali vam uspeva preprečevati izgorelost? Kako?
Kaj počnete v prostem času?

2.
NAČRT ZA PRIHODNJE LETO
(Pri tem upoštevajte zaključke analiz pod 1. točko in eno izmed orodij za učinkovitejše
postavljanje ciljev – npr. SMART ali GROW.)
2.1. Predvidene aktivnosti v prihodnjem letu (kroženja, posegi, kolokviji, dežurstva…)
2.2. Povzetek zavez pod 1.1. do 1.4.
Z mentorjem določita meje/vloge mentorja pri doseganju ciljev (Kako vam kot mentor lahko
pomagam/vas podpiram?) ter termine bodočih srečanj.
3.

ZAKLJUČEK

Specializant in glavni mentor podpišeta izvod zapisa letnega razgovora, specializant dobi
original, glavni mentor kopijo. Pri tem je potrebno upoštevati, da je razmerje med mentorjem
in specializantom zaupno in da sta zapisa namenjena razumevanju zastavljenih ciljev in
njihovemu sledenju. Ta zapisa ne gresta iz kroga specializant/mentor. Ob naslednjem letnem
razgovoru oba prineseta zapisa letnega razgovora za preteklo leto v pregled realiziranega.
4.

POROČILO O LETNEM RAZGOVORU

Glavni mentor pripravi Poročilo o letnem razgovoru za nacionalnega koordinatorja
specializacije, v katerem za posameznega specializanta koordinatorju sporoči doseganje
merljivih ciljev usposabljanja po programu specializacije z oceno razlogov za stanje, večje
odklone pri 360⁰ oceni specializanta in kritičnih dogodkih ter splošno oceno.

Specializant v specializaciji (obkroži):

NAPREDUJE PO PRIČAKOVANJIH

NE NAPREDUJE PO PRIČAKOVANJIH

